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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص مرسوم بقانون 
م بالتصديق على ٢٠٠٦لسنة )٨٠(رقم 

حرين وحكومة اتفاقية بني حكومة مملكة الب
  دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر 

 البحرين ، الصادر بتاريخ -قطر 
  م ٢٠٠٦نوفمرب ٢٢
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  م٢٠٠٧مايو   ٩:  التاريخ

  
  

  والدفاع واألمن الوطني ون اخلارجيةؤ الشتقرير جلنة
م بالتصديق على اتفاقية ٢٠٠٦لسنة ) ٨٠(مرسوم بقانون رقم  خبصوص 

شأن إنشاء مؤسسة جسر بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر ب
  م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢ البحرين، الصادر بتاريخ -قطر

  

م رفع صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس          ٢٠٠٧أبريل   ٢٥بتاريخ  
جملس النواب إىل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الـصاحل رئـيس جملـس الـشورى            

ـًامرس ى اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين      م بالتصديق عل  ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠( بقانون رقم    وم
نوفمرب  ٢٢    البحرين، الصادر بتاريخ   -وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر       

  .، وما انتهى إليه جملس النواب يف هذا الصددم٢٠٠٦
  

م أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس          ٢٠٠٧أبريل   ٢٩وبتاريخ  
ذكور و مرفقاته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين          الس املرسوم بقانون امل   

  .لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إىل الس
  

ـًا بتــاريخ       م، ناقشت فيـه املرسـوم      ٢٠٠٧مايو   ٦وقد عقدت اللجنة اجتماع
  :بقانون وتدارست نصوص االتفاقية، و قد دعت اللجنة إىل اجتماعها كالً من

  
  

 :اليةاملوزارة  -
 

 .وكيـــل وزارة املـاليـــة  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة .١
 .مدير إدارة التخصصات والتعاقدات  الشيخ حممد بن خليفة آل خليفة .٢
  .مدير إدارة الرقابة واملتابعة بالوكالة  اريــاألنصعلـي ور ــأن .٣
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  .رئيـس اإلعالم االقتصادي واملايل  بوعاليحممـد م ـدالكريـعب .٤
  

 :خلارجيةاوزارة  -
 

  .ةـؤون القانونيـر إدارة الشـمدي    يوسف عبدالكرمي حممد. د .١
  
  

  : كل من  من جملس الشورىحضر اجتماع اللجنة
 .ون جلان الس ؤاملستشار القانوين لش    األستاذ حمسن محيد مرهون .١
 .س ـوين بالــانـائي قــأخص    ارجـاآلنسة ميادة جميد مع .٢
 

اللجنة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن املرسـوم         م، تلقت   ٢٠٠٧مايو   ٧وبتاريخ  
   .بقانون

 لساللجنة مذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان بـا       م، تلقت   ٢٠٠٧مايو   ٧وبتاريخ  
  .األستاذ حمسن مرهون

م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتـصادية بـشأن           ٢٠٠٧مايو   ٩وبتاريخ  
   .املرسوم بقانون

م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة بـشأن           ٢٠٠٧مايو   ٩وبتاريخ  
  .املرسوم بقانون

  

ـًاأمحـد ابراهيـم ـزاد  وقد مت اختيار سعادة العضو                    ، وسعادة العـضو   مقررا أصلي
ـًاحممـد حسـن باقـر   . مقررا احتياطي

  
  .أمني سر اللجنة هاشـمخولـة حسـن تولت أمانة السر السيدة 
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  :رأي ممثلي اجلهات احلكومية املختصة: أوالً
 :وزارة املاليـة •

حثت الوزارة على سرعة التصديق على املرسوم، حيـث يعـد مـشروع جـسر                            
رص كال البلدين علـى     حل  البحرين من املشاريع اإلستراتيجية اهلامة، وميثل استجابة       –قطر  

صرح العالقات األخوية املستقبلية بني البلدين       وتشييد   يف شىت ااالت  مد جسور التعاون    
  .والقطري وتدعيمها من خالل خمتلف املشاريع اليت تليب متطلبات الشعبني البحريين

  
 :وزارة اخلارجيـة •

 

  

  :اإلطار القانوين: أوالً 

:    ئانمنها على أن الطرفني سينـش     ) ٤( البحرين، يف املادة     -نصت اتفاقية جسر قطر   
ويعهد إليها الطرفان   )  البحرين –مؤسسة جسر قطر    ( مؤسسة مشتركة بينهما تسمى     " ... 

ـًا لنصوص اتفاقية إنشاء مؤسسة اجلسر ويكون مقرها دولة قطر،              بوظائف إدارة اجلسر طبق
ـًا لالتفاقيـة             وذلك إلنشاء وإدارة اجلسر واستغالله وتشغيله وصيانته واستثمار مرافقة، وفق

كما ستعمل مؤسسة اجلسر يف إطار اتفاقية اجلسر واالتفاقية املنـشأة           ".  يوقعها الطرفان  اليت
ـًا ملمارسة اقتـصادية رصـينة                هلا، وهذه املؤسسة يف عملها تلتزم بأن تكون أنشطتها وفق

ـًا   ولكي تتمكن املؤسسة من أداء عملها نيابة عن حكوميت اململكـة           . وسليمة مقبولة دولي
أتني هلا، فإن للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة وأهلية إنشاء مجيع العالقات           ودولة قطر املنش  
ـًا هلـذه     إليها األمور الضرورية يف ممارسة الوظائف املوكلة        مبختلفالقانونية والقيام     طبقـ

( االتفاقية واتفاقية اجلسر، وستعترف قوانني الطرفني، بالشخصية القانونية للمؤسسة وأهليتها        
وحيث إن مؤسسة اجلسر مؤسسة مشتركة بـني حكومـة     ).  اتفاقية املؤسسة     أ من  ٢املادة  
هلا شخصيتها القانونية املستقلة، فإن رقابة مملكة البحرين        البحرين وحكومة دولة قطر     مملكة  
  .من خالل التقارير اليت ستقدمها املؤسسة حلكوميت البحرين وقطرتتم سعليها 

  

  :ن املوارد املالية للمؤسسة منكما تنص اتفاقية املؤسسة على أن تتكو
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ـًا هلـذه االتفاقيـة مبـا يف ذلـك األمـوال                  - األموال اليت يتم احلصول عليها طبق
ـًا ملا يتم االتفاق عليه بينهما   .واالعتمادات اليت قد ختصصها هلا احلكومتان وفق

اإليرادات اليت حتققها املؤسسة، مبا يف ذلك اإليرادات من رسوم املرور على اجلـسر               -
ـًا              و استخدام منطقة اجلسر، ومن أي استثمار أو نشاط آخر تقوم به املؤسسة طبقـ

  .هلذه االتفاقية
  

  

ـًا   : الفين والبيئياناإلطار: ثاني
  

ـًا للخرائط، واملسار يعترب األفـضل              مت حتديد منطقة حرم اجلسر ومسار اجلسر وفق
ار مجيع اجلوانـب املالحيـة   واألكثر مالءمة من اجلوانب الفنية والبيئية حيث راعى هذا املس      

وحركة السفن يف املياه العميقة باإلضافة إىل اإلقالل من أي آثار بيئية ناجتة عن أعمال إنشاء                
  .اجلسر وأعمال الدفن

وقد أخذ اجلانب البيئي  القدر األكرب من الرعاية والدراسة واالهتمام عند حتديـد مـسار                
 عن شؤون البيئة يف كال البلدين بغية التأكـد  اجلسر، حيث مت ذلك بإشراك اهليئات املسؤولة   

من خمتلف املتطلبات اخلاصة بالبيئية البحرية والربية والساحلية فتم االتفاق على نسبة الدفان             
) %٤٥(من الطول الكلي للجسر و      ) %٥٥(إىل نسبة اجلسور حبيث تشكل اجلسور حوايل        

 مناطق الدفان بغرض اإلبقاء علـى       للدفان، مع عمل عبارات ملرور املياه كل كيلومترين يف        
  .حركة املياه بشكل طبيعي

  
  

ـًا   : املايل واالقتصادياناإلطار: ثالث
مل تتحمل حكومة مملكة البحرين بعد أي التزامات مالية، وعند قيامها  بتحمل مثـل هـذه         

  .االلتزامات فإا ستلتزم مبا نص عليه الدستور والقانون يف هذا الشأن
جلسر ستقوم بتحديد الرسوم الستخدام اجلسر ومرافقه، وتعـديل هـذه           كما أن مؤسسة ا    

الرسوم كلما تطلب األمر ذلك، كما سيتم رفع تقرير سنوي للحكـومتني عـن أعمـال                
املؤسسة، وحتديد جماالت إدارة واستثمار إيرادات وأموال واحتياطيـات املؤسـسة وذلـك     

  .باالتفاق بني احلكومتني
  



 )٧٣( 

ـًا   :ن التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤو: ثاني
  .لسالمته من الناحيتني الدستورية والقانونيةقانون ب املوافقة على املرسوم -

  
ـًا   :رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى: ثالث

، وانتهت إىل تأكيد أمهية املوافقة على املرسوم بقانون         تدارست اللجنة الرأي القانوين   
 البحرين؛ نظرا لالرتباط الوثيق بني هـذا        –جسر قطر    ق على اتفاقية إنشاء مؤسسة    بالتصدي

املرسوم وبني املرسوم بقانون الذي سبق للمجلس أن وافق عليه بشأن التصديق على اتفاقيـة         
إنشاء جسر يربط بني البحرين وقطر؛ ذلك أنه ال ميكن البدء يف التنفيذ الفعلي إلنشاء اجلسر                

فاقية اخلاصة بإنشاء مؤسسة اجلسر، حيث إن هذه املؤسسة هي اليت سـتتوىل     قبل صدور االت  
املهام اإلنشائية واإلدارية واإلشرافية كافةً  إلنشاء اجلسر وهذا يعين أن اتفاقية إنشاء مؤسسة              

  .اجلسر تعترب جزًءا ال يتجزأ من اتفاقية إنشاء اجلسر
  

ة بوجاهة األسباب اليت سـاقتها      وبعد البحث واملداولة، توافرت لدى اللجنة القناع      
احلكومة واملربرات اليت تثبت وجود حالة الضرورة امللحة الداعية لإلسراع بالتصديق علـى             
هذه االتفاقية حىت تأخذ شرعيتها القانونية وسبيلها للتنفيذ وذلك بإصدارها مبرسوم بقـانون        

ـًا للمادة          ن الدستور، وبالتايل فقـد     م) ٣٨(إعماالً  للرخصة املمنوحة جلاللة امللك وفقـ
  رأت اللجنة أن توصي باملوافقة على ما انتهى إليه جملس النواب خبصوص املرسوم بقـانون              

بشأن  بني حكومة مملكة البحرين ودولة قطر     م بالتصديق على اتفاقية     ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠(رقم  
  .م٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢ البحرين الصادر بتاريخ –إنشاء مؤسسة جسر قطر 

  

ـًا   :أي جلنة املرافق العامة والبيئة مبجلس الشورىر: رابع
ن مشروع اجلسر يعد إحدى الدعائم االقتصادية الواعدة يف منطقة اخلليج وخاصة             إ  

ململكة البحرين، فهو سيفتح جماالت كبرية من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية، وسيسهل           
 وتعزيز فرص االسـتثمارات  ةياحيحركة انتقال األسر، باإلضافة إىل فوائده االقتصادية والس      

 وبعد البحث واملداولة، ارتأت اللجنة املوافقة على ما انتهى إليه جملس النـواب              .املشتركة  
 مملكة   حكومة  بالتصديق على اتفاقية بني    م٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠(خبصوص املرسوم بقانون رقم     
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      بتـاريخ   الـصادر   البحرين - قطر جسرمؤسسة   قطر بشأن إنشاء      دولة البحرين وحكومة 
 اللجنة ضرورة التزام اجلهة املختصة بتقليل األضرار الناجتـة          ترىم ، كما    ٢٠٠٦ نوفمرب   ٢٢

   .عن تنفيذ املشروع، وعدم تسببه يف تلوث البيئتني الربية والبحرية 
  

ـًا   :لجنةالرأي : خامس
  

مملكـة   البحرين تتبع اتفاقية إنشاء جسر يربط بني –إن اتفاقية إنشاء مؤسسة جسر قطر    -
 إىل صدوره حسب املادة رقم املرسوم استنادت اناقش  قداللجنةالبحرين ودولة قطر، وإن     

 ذاإ مراسيم تكون هلا قـوة القـانون،   راد إصمللكاللة اجل  جتيزواليت  من الدستور) ٣٨(
أو يف فترة حل جملس  حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس الشورى وجملس النواب        

مـشروع    وترى اللجنة أن   ب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري،       النواب ما يوج  
سيحققه  ملا   دولة قطر يعد من املشاريع احليوية واهلامة،      يربط مملكة البحرين ب   جسر  إنشاء  

على الصعيدين االقتصادي والتنموي ستسهم يف تعزيز العالقات االقتصادية،         من إجنازات   
 كما تكمن ، مبا يصب يف مصلحة البلدين     ط احلركة السياحية  وزيادة التجارة البينية، وتنشي   

 ، حيث سيـسهل   جتماعية، من الناحية اال   أمهيته يف توثيق العالقات بني البلدين الشقيقني      
 . األشقاء البحرينيني والقطرينيالتنقل بني حركة

  

        وتوفر القيود املنـصوص عليهـا يف املـادة   إن اللجنة وبعد دراستها ملربرات االستعجال   -
 واملستشار   أوضحتها وزارة اخلارجية   واليت ، يف إصدار املرسوم بقانون    من الدستور ) ٣٨( 

وعلى ضوء ما سيترتب على املشروع من مردود مـايل واقتـصادي            ،  القانوين للمجلس 
 .  بالتصديق على االتفاقية وجوب اإلسراع اللجنةترىوسياسي، 

 
األبعاد التنموية على املدى البعيد ال تعتمد فقط        إن املشاريع ذات األمهية اإلستراتيجية و        -

، على جدواها االقتصادية بل على دعائم اجتماعية و اقتصادية غري مرتبطة بـالربح اآلين             
بل جيب األخذ يف االعتبار رغبة القيادتني السياسيتني يف توثيق أواصر التالحم بني اململكة    

 .و الشقيقة قطر و باقي دول جملس التعاون
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 اللجنة احلكومة املوقرة على اإلسراع يف اختاذ اإلجراءات لتنفيـذ هـذا املـشروع      حتث -
  .   احليوي و الذي يتمىن كل مواطن رؤيته على أرض الواقع

  

  

ـًا   :توصية اللجنة: رابع
بعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية واالستئناس بـرأي جلنـة             

نة املرافق العامة والبيئة بالس، ويف ضوء مـا دار مـن            الشؤون املالية واالقتصادية وجل   
مناقشات مع ممثلي وزاريت املالية واخلارجية، وبعد االطالع علـى مـذكرة املستـشار             

  :القانوين لشؤون اللجان بالس فإن اللجنة توصي مبا يلي
 

 م بالتصديق على اتفاقيـة بـني      ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠(رسوم بقانون رقم    املاملوافقة على    -
          حكومة مملكة البحرين وحكومة دولـة قطـر بـشأن إنـشاء مؤسـسة جـسر                

  .م٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢ البحرين، الصادر بتاريخ -قطر
  

   املوقر للتفضل بالنظر،،،الس معروض على واألمر
  

  

  

  

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

  
  

  
  
  
  



 )٧٦( 

  م٢٠٠٧ مایو ٩:التاریخ 
  
  

  احملرتم  عبدالرمحن حممد مجشري / سعادة السيد الفاضل
  رجية والدفاع واألمن الوطنيرئيس جلنة الشؤون اخلا

  
م بالتصديق على اتفاقية بني حكومة ٢٠٠٦لسنة ) ٨٠(املرسوم بقانون رقم : املوضوع 

 البحرين، والصادر –مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر 
 .م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢بتاريخ 

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،،
  
  

  م ، أرف      ق مع      الي رئ      یس المجل      س، ض      من كتاب      ھ    ٢٠٠٧  أبری      ل٢٩بت      اریخ 

) ٨٠(المرس وم بق انون رق م    ، نسخة م ن  ) م ٢٠٠٧-٤ -١/ ص ل ت ق      / ١١٣( رقم  

م بالتصدیق عل ى اتفاقی ة ب ین حكوم ة مملك ة البح رین وحكوم ة دول ة قط ر           ٢٠٠٦لسنة  

ى  ، إلم٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢ البحرین، والصادر بتاریخ –بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر 

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

  . خالل موعد أقصاه ثالثة أسابیع من تاریخھالشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني

  

الراب  ع  م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة اجتماعھ  ا ٢٠٠٧م  ایو ٩وبت  اریخ 

، حی ث اطلع ت   د الع ادي األول م ن الف صل الت شریعي الث اني           من دور االنعق ا    والعشرین

على المرسوم بقانون المذكور، وقرار مجلس الن واب ب شأنھ، وتقری ر اللجن ة الم شتركة               

من لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ولجنة المرافق العامة والبیئة فیھ ، وذلك بحضور  

  .المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  



 )٧٧( 

  .تھت اللجنة إلى عدم مخالفة المرسوم بقانون لمبادئ وأحكام الدستوروان

  

  : اللجنة رأي

  

م بالتصدیق على اتفاقیة ب ین  ٢٠٠٦لسنة ) ٨٠(المرسوم بقانون رقم ترى اللجنة سالمة    

 البح رین،  –حكومة مملكة البحرین وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر          

م  ن الدس  تور ؛ م   ن   ) ٣٨( اس  تناًدا إل  ى الم   ادة   م٢٠٠٦ ن   وفمبر ٢٢وال  صادر بت  اریخ   

  .الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

  

  

  

                          حممد هادي احللواجي
         رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٧٨( 

  م٢٠٠٧ مایو ٩: التاریخ 
  
  
  

  مالحظات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
  ٢٠٠٦ لسنة )٨٠( بقانون رقم خبصوص مرسوم

  بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين ودولة قطر
  م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢ البحرين الصادر بتاريخ –بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر 

  
  

  

  :مقدمة
  

م، أحال معالي رئیس مجلس النواب إلى مع الي رئ یس مجل س    ٢٠٠٧ أبریل   ٢٥بتاریخ  

ال  صادر ف  ي جل  ستھ الخام  سة ع  شرة ل  دور    ) ٤١ (ال  شورى ق  رار مجل  س الن  واب رق  م  

 أبری  ل  ٢٤االنعق  اد ال  سنوي الع  ادي األول للف  صل الت  شریعي الث  اني المنعق  دة بت  اریخ        

م  ن ) ٨١(م بخ  صوص المرس  وم بق  انون الم  ذكور أع  اله، وذل  ك إعم  االً  للم  ادة   ٢٠٠٧

ن ة  الدستور، ومن ث م فق د أح ال مع الي رئ یس مجل س ال شورى المرس وم بق انون إل ى لج               

الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني إلعداد تقریرھا بشأنھ لعرضھ على المجلس، 

كم ا أح ال معالی ھ ھ ذا المرس وم بق انون إل ى لجن ة ال شؤون                .   باعتبارھا اللجنة األص لیة   

المالی ة واالقت  صادیة إلب  داء مالحظاتھ ا ب  شأنھ إل  ى اللجن  ة األص لیة الم  ذكورة وذل  ك ف  ي     

  .م٢٠٠٧ أبریل ٢٩سابیع من تاریخ اإلحالة في موعد غایتھ ثالثة أ

  

  :  االتفاقیة- أوالً 
  

م وقعت حكومة مملكة البحرین مع حكوم ة   ٢٠٠٦في الحادي عشر من شھر یونیو        -١

 -دول  ة قط  ر عل  ى االتفاقی  ة الم  ذكورة أع  اله المتعلق  ة بإن  شاء مؤس  سة ج  سر قط  ر        

 .البحرین



 )٧٩( 

الل  ة المل  ك المرس  وم   م أص  در ج٢٠٠٦وف  ي الث  اني والع  شرین م  ن ش  ھر ن  وفمبر      -٢

م بالتصدیق عل ى ھ ذه االتفاقی ة وذل ك إعم اًال ألحك ام        ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠(بقانون رقم   

 .من الدستور) ٣٨(المادة 

 
من ) ٣٧(إن ھذه االتفاقیة، تعتبر من االتفاقیات الدولیة المندرجة تحت أحكام المادة    -٣

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

القانون بعد إبالغ مجلس ال شورى والن واب والت صدیق علیھ ا ون شرھا ف ي الجری دة             

 .الرسمیة
  

إال أن المادة المشار إلیھا تستثني من ھذا الح ق ف ي فقرتھ ا الثانی ة معاھ دات ال صلح            

ل  خ الت  ي  إ... والتح  الف والمعاھ  دات المتعلق  ة بأراض  ي الدول  ة أو ثرواتھ  ا الطبیعی  ة   

 .ھا أن تصدر بقانونیجب لنفاذ

  
ولما أن ھذه االتفاقیة موضوع المذكرة تندرج تح ت أحك ام الفق رة الثانی ة م ن الم ادة        

 .المذكورة، فإنھا لكي تكون نافذة یجب أن تصدر بقانون

  
وحیث إن التصدیق على ھذه االتفاقیة لتكون نافذة، ل م یتب ع الطری ق االعتی ادي ول م              -٤

إنما صدرت بمرسوم إعماال ألحك ام    . ة التشریعیة تصدر بقانون بعد رفعھا إلى الھیئ     

من الدستور ، التي تجیز لجاللة الملك أن یصدر مراسیم تكون لھا قوة        ) ٣٨(المادة  

القانون، إذا حدث فیما بین أدوار االنعقاد للھیئ ة الت شریعیة أو ف ي فت رة ح ل مجل س             

 .النواب ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل التأخیر

 
 عل ى مجل س الن واب    بـ ـًا إنھ، وبناء على ھذا الحكم، فقد عرض ھ ذا المرس وم وجو    ف

أوًال وال  ذي انتھ  ى ب  إقراره، ویع  رض اآلن عل  ى مجل  س ال  شورى الم  وقر إلق  راره    

م  ن ) ٣٨(أی  ضــًا حت  ى یأخ  ذ كام  ل قوت  ھ وش  رعیتھ القانونی  ة وفقـ  ـًا ألحك  ام الم  ادة    

 . الدستور
  



 )٨٠( 

  : في المرسوم بقانون-ثانیــًا
  

یتألف المرسوم بق انون موض وع البح ث م ن دیباج ة وم ادتین، ت نص الم ادة األول ى                -١

 قطر بشأن  دولةومة مملكة البحرین وحكومةكمنھ على التصدیق على اتفاقیة بین ح

 .م٢٠٠٦ نوفمبر٢٢ البحرین الصادر بتاریخ -إنشاء مؤسسة جسر قطر
 

  .أما المادة الثانیة فھي مادة تنفیذیة
  

، ن ھ  و م ن اخت  صاص ال  سلطة الت  شریعیة  الق  وانیلع  ام ھ و أن س  نّ ولم ا أن األص  ل ا  -٢

م  ن ) ٣٢(إعم  اًال لمب  دأ الف  صل ب  ین ال  سلطات ال  ثالث ، ال  ذي ن  صت علی  ھ الم  ادة       

 الشورى والنواب أو المجلس يالدستور، فال یصدر قانون إال إذا أقره كل من مجلس

 .من الدستور ) ٧٠(و ) ٣٥( لنص المادتین وفقــًاق علیھ الملك الوطني وصّد

  
م  ن الدس  تور ھ  ي   ) ٣٨( للم  ادة وفقـ  ـًان الرخ  صة الممنوح  ة لجالل  ة المل  ك    إحی  ث

   ال   ضرورة بوج   ود ة تقت   ضیھا حال    ت   م إی   ضاحھ خ   روج ع   ن األص   ل الع   ام كم   ا    

 المل ك الح ق ف ي    ةل لجالل  ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل التأخیر تخوّ      

ب الھیئة التشریعیة ، فإنھ من المتوج ب أثن اء   إصدار مراسیم لھا قوة القانون في غیا   

 ال  شورى والن  واب تق  دیم األس  باب والمب  ررات يع  رض ھ  ذه المراس  یم عل  ى مجل  س

 االستعجال والتي ال تحتم ل الت أخیر والداعی ة إلق رار ھ ذه      ةالموضوعیة المثبتة لحال  

ول یس  تور م ن الدس   ) ٣٨(االتفاقیة والتصدیق علیھ ا بمرس وم إعم اًال ألحك ام الم ادة       

  .عن األصل والقاعدة العامةــًا بقانون بما یشكل خروج

  

  :معطیات وإجراءات مجلس النواب –ثالثــًا
  

 المل ك وذل ك   ةفع ھذا المرس وم إل ى مجل س الن واب بع د ص دوره م ن ل دن جالل           إذ رُ  -١

ون الت   شریعیة ؤم   ن الدس   تور، فق   د انتھ   ت لجن   ة ال   ش) ٣٨( الم   ادة ألحك   ام تنفی   ذً ا

ی ة ال شكلیة،   ح المجلس إلى عدم دستوریة المرسوم بقانون م ن النا  ذلكوالقانونیة في   

 اللجنة بالمبررات التي ساقتھا الحكوم ة والمؤس سات األخ رى       تلك ةوذلك لعدم قناع  



 )٨١( 

ی ة الموض وعیة م ا یوج ب اإلس راع ف ي اتخ اذ ت دابیر ال تحتم  ل         حب أن ھن اك م ن النا   

 المل ك بإص دار مراس یم      ة الستعمال الرخصة الممنوح ة لجالل       ــًاالتأخیر تكون أساس  

 .من الدستور) ٣٨(حكام المادة  ألوفقــًالھا قوة القانون 

  
، ةإن مجلس النواب قد أحال ھذا المرسوم واالتفاقیة المرافق ة ل ھ عل ى لجن ة م شترك       -٢

ون المالیة واالقت صادیة ولجن ة المراف ق العام ة والبیئ ة، للنظ ر         ؤمكونة من لجنة الش   

 .ة بشكل أصیل وتقدیم التقریر بشأنھفي موضوع المرسوم واالتفاقی
  

 مجلس الن واب الم وقر، بتأجی ل الب ت ف ي ھ ذا       يولقد انتھت ھذه اللجنة إلى أن توص 

ول ؤ تنف ذ الحكوم ة توص یات المجل س بتحدی د ال وزیر الم س       أنالمرسوم وذلك لحین  

ع الوة  ،  وتوفیر دراسة الجدوى المالیة للمشروع  ،عن مشروع الجسر أمام المجلس    

یر الدراسات البیئیة المتعلقة بإن شاء الج سر وتوض یح آلی ة إق رار الق روض         على توف 

  .التي ستطلبھا مؤسسة الجسر

  
إال أن مجل س الن  واب ب  الرغم م  ن تل  ك التوص  یات م  ن لجان  ھ المعنی  ة ق  د انتھ  ى إل  ى    -٣

م ن الدس تور، وذل ك ف ي     ) ٣٨( لنص المادة وفقــًاالموافقة وإقرار المرسوم بقانون،   

 أعل ن مع الي وزی ر    أن، خاص ة بع د   م٢٠٠٧ أبری ل   ٢٤ ی وم    عشرةجلستھ الخامسة   

 وك ذلك بع د تق دیم بع ض الدراس ات         ،ولیتھ السیاسیة أمام مجل س الن واب      ؤالمالیة مس 

  .التي طالبت بھا اللجنة المشتركة

  

  :في االتفاقیة المرافقة للمرسوم بقانون –خامســًا
  

فصم ع ن االتفاقی ة المنعق دة ب ین مملك ة        ال ین  جدلیــًا اــًارتباطإن ھذه االتفاقیة ترتبط      -١

البحرین ودولة قطر بشأن إنشاء جسر یربط ب ین البل دین وال صادرة بالمرس وم رق م        

 ف ي  مجل س ال شورى  قرھ ا  أ، والت ي  م٢٠٠٦ ن وفمبر    ٢٢ بت اریخ  ٢٠٠٦ ةلسن) ٧٩(

 ذل ك أن ھ  ذه االتفاقی ة ھ  ي األس اس لوض  ع اآللی ات وال  نظم الكفیل  ة     ؛اآلون ة األخی  رة 



 )٨٢( 

وتنفی  ذ االتفاقی ة األص  ل بإن  شاء الج سر المعن  ي وإدارت ھ وت  صریف الق  ضایا    لتموی ل  

 . ةكاف المتعلقة بھ
 

 ھذه االتفاقیة ما معناه أن الحكومتین توقعان ھ ذه االتفاقی ة     ةولذلك فقد جاء في دیباج    

ا الخاص ة بإن شاء ج سر بح ري     م  ا في تنفیذ االتفاقی ة الموقع ة بینھ     م عن رغبتھ  اتعبیًر

  .دینیربط بین البل
  

من اتفاقیة الجسر تنص صراحة عل ى أن الط رفین ق د اتفق ا عل ى        ) ٤(كما أن المادة    

وھ   ي )  البح   رین -مؤس   سة ج   سر قط   ر( إن   شاء مؤس   سة م   شتركة بینھم   ا ت   سمى  

  .حكام ھذه االتفاقیة موضوع ھذا البحث ألوفقــًاالمؤسسة المنظمة 

  
 بابـ ـًا  على أح د ع شر   ة موزعة وعشرین ماد وإحدى ةتتكون ھذه االتفاقیة من دیباج     -٢

 : على النحو التاليــًاأو عنوان
  

یف لفھ م أغراض ھا كتعری ف المؤس سة واتفاقی ة      رتضع المادة األولى بعض التعا      -أ 

 .الجسر ومنطقة حرم الجسر والمجلس الذي ھو مجلس إدارة المؤسسة
  

 أما المادة الثانیة فتحدد الطبیعة القانونیة للمؤسسة الت ي س وف یك ون مقرھ ا ف ي        -ب 

 كما أنھا سوف تتمتع بالشخ صیة واألھلی ة القانونی ة الم ستقلة، ع الوة      ،دولة قطر 

 . ممتلكاتھا إال باتفاق الطرفینةعن أنھ ال یجوز حلھا وتصفی
 

ید وإدارة ی المادة الثالثة تحدد أغراض المؤسسة والتي م ن أھمھ ا ت ش      أنفي حین    -ج 

 .وصیانة منطقة حرم الجسر
  

السابعة فتعالج النظام الھیكلي للمؤسسة المكون م ن  أما المواد من الرابعة وحتى       - د 

 رئاس  تھ وتك  ون البل  دینمجل  س إدارة یت  ألف م  ن ثمانی  ة أع  ضاء مناص  فة ب  ین      

بالتناوب كل ثالث سنوات على أن یترأس الجانب القطري مجلس اإلدارة األول  

 خمس سنوات وتكون اختصاصاتھ األساس یة ھ ي إع داد واعتم اد الت صامیم            ةلمد



 )٨٣( 

الھندس  یة الخاص  ة بالج  سر واقت  راض األم  وال الالزم  ة لبنائ  ھ بجان  ب        الفنی  ة و

 . اختصاصات أخرى حول ذلك
  

 من غیر أعضاء مجل س اإلدارة ویع ین م ن قب ل       مدیر عام كما سیكون للمؤسسة    

  .المجلس لیترأس اإلدارة التنفیذیة للمؤسسة
  

ة ع شرة فق د ح ددت النظ ام الم الي للمؤس سة       ما الم واد م ن الثامن ة وحت ى الثانی            أ -ھـ

ومصادر الم وارد المالی ة لھ ا، وكیفی ة الت صرف بھ ذه الم وارد م ن اس تثمار لھ ا                

 لخإ... ونظم الضرائب فیھا وسنتھا المالیة
  

 إدارة منطق ة ح رم   تنظم ان الرابع ة ع شرة   و ع شرة   الثالث ة  الم ادتین في ح ین أن       -و

 ةلك  ل دول  ٍ  یتك  ون م  ن ع  دد مت  ساو الج  سر وال  ذي ی  شكل م  ن فری  ق عم  ل دائ  م   

یمثل  ون األجھ  زة الحكومی  ة الت  ي تم  ارس س  لطاتھا داخ  ل ح  رم الج  سر ومنطق  ة    

 .من اتفاقیة إنشاء الجسر) ٣( للمادة وفقــًاالخدمات المنشأة 

   
من االتفاقیة موضوع التأمین على األصول الثابتة والمنقولة   ) ١٥(وتعالج المادة    -ز

 . للمؤسسة
  

 آلیة تسویة المنازعات بین الط رفین الت ي ق د      فتنظمان) ١٧(و) ١٦(ن  أما المادتا 

تن  شأ ح  ول تف  سیر أو تنفی  ذ بن  ود االتفاقی  ة والت  ي تعط  ي األولوی  ة لت  سویتھا ع  ن     

 إلى ھیئة تحكیم یكون مقرھا في الھ اي،   فإن النزاع یحالطریق التفاوض، وإال 

انون ال  دولي وتك  ون  بحی  ث تلت  زم الھیئ  ة بأحك  ام االتفاقی  ة وقواع  د ومب  ادئ الق       

عالوة على تحمل الطرفین مناصفة مصاریف    ،قراراتھا نھائیة وملزمة للطرفین   

  .التحكیم

  
 وھي أحكام ختامیة تع الج  الحادیة والعشرینثم تأتي المواد من الثامنة عشرة وحتى         -٣

 س ریان االتفاقی ة   ة تع دیالت تج ري علیھ ا وم د     ةآلیة التصدیق على ھذه االتفاقیة وأی       

 .    إنھاء االتفاقیة وتسجیلھا لدى سكرتاریة األمم المتحدةة وحالددةغیر المح



 )٨٤( 

  
   ھ  ذه االتفاقی  ة موض  وع البح  ث ھ  ي م  ن االتفاقی  ات الدولی  ة الت  ي   ف  إن ،وف  ي الخت  ام -٤

 تقبلھ ا أو  أن ب ل لھ ا   ،ل فیھ ا ، فال یجوز للسلطة الت شریعیة أن تع دّ       تبعیضھاال یجوز   

 .  البلدینحكومتيتفاق بین  باالما دام قد تم توقیعھاترفضھا كاملة، 
  

  :رأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة
  

ناقشت اللجنة المرس وم بق انون الم ذكور وذل ك ف ي اجتماعھ ا العاش ر ال ذي عق د               :أوال ً 

  .م٢٠٠٧ مایو ٩بتاریخ 

  
القانوني الذي تم استعراضھ في ھذه المذكرة، وانتھت إلى  تدارست اللجنة الرأي     :ـًاثانی

یة الموافقة على المرسوم بقانون بالتصدیق على اتفاقیة إن شاء مؤس سة         تأكید أھم 

 البحرین؛ نظًرا لالرتباط الوثیق بین ھ ذا المرس وم وب ین المرس وم     –جسر قطر  

بقانون الذي سبق للمجلس أن وافق علیھ بشأن التصدیق على اتفاقیة إنشاء جسر 

نفیذ الفعلي إلنشاء الجسر یربط بین البحرین وقطر؛ ذلك أنھ ال یمكن البدء في الت

قبل صدور االتفاقیة الخاصة بإنشاء مؤسسة الجسر، حیث إن ھذه المؤسسة ھي 

التي ستتولى المھ ام اإلن شائیة واإلداری ة واإلش رافیة كاف ةً  إلن شاء الج سر وھ ذا            

یعن ي أن اتفاقی ة إن شاء مؤس سة الج سر تعتب  ر ج زًءا ال یتج زأ م ن اتفاقی ة إن  شاء          

  .الجسر

  
حث والمداولة، توافرت لدى اللجنة القناعة بوجاھة األسباب التي ساقتھا وبعد الب

الحكومة والمبررات التي تثبت وجود حالة ال ضرورة الملّح ة الداعی ة لإلس راع            

بالتصدیق على ھذه االتفاقیة حتى تأخذ شرعیتھا القانونی ة وس بیلھا للتنفی ذ وذل ك          

وحة لجاللة الملك وفقــًا للمادة  بقانون إعماالً  للرخصة الممن    بمرسومبإصدارھا  

من الدستور، وبالتالي فقد رأت اللجنة أن توصي بالموافقة على ما انتھ ى           ) ٣٨(

م ٢٠٠٦ ل   سنة) ٨٠(رق   م  إلی   ھ مجل   س الن   واب بخ   صوص المرس   وم بق   انون    



 )٨٥( 

ب  شأن إن  شاء   ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین ودول  ة قط  ر  بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة  

  .م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢در بتاریخ  البحرین الصا–مؤسسة جسر قطر 

 
وبذلك تقدم اللجن ة رأیھ ا إل ى لجن ة ال شؤون الخارجی ة وال دفاع واألم ن ال وطني                

  .الموقرة التخاذ ما تراه مناسبــًا في ھذا الشأن

  

  

                                                            
  خالـد حسـني املسـقطي       

  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                                  
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  م٢٠٠٧ مایو ٧: التاریخ 

  

  املرافق العامة والبيئةمالحظات جلنة 
 بالتصديق على اتفاقية بني ٢٠٠٦لسنة ) ٨٠(خبصوص املرسوم بقانون رقم 

  مؤسسة ء حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشا
  م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢الصادر بتاريخ ،  البحرين-قطرجسر 

 
أحال معالي رئیس مجلس النواب إلى معالي رئ یس مجل س ال شورى م ا انتھ ى إلی ھ              

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

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

 إلعداد تقریرھا بشأنھ لعرضھ على المجلس،  الوطنيالشؤون الخارجیة والدفاع واألمن

 إلب داء مالحظاتھ ا   المرافق العامة والبیئ ة  إلى لجنة ھ كما أحال،باعتبارھا اللجنة األصلیة 

  . بشأنھ إلى اللجنة األصلیة

  

  :املرافق العامة والبيئة رأي جلنة 
  

  :ین التالیین جتماعال المرسوم بقانون المذكور وذلك في اناقشت اللجنة: أوًال

 . م٢٠٠٧ مایو ٣بتاریخ      الخامس عشر -

      . م٢٠٠٧ مایو ٧بتاریخ      السادس عشر -

  
ورأت أن م  شروع الج  سر یع  د م  ن إح  دى     ،المرس  وم بق  انون تدارس  ت اللجن  ة  : ثانی  ـًا

بح  رین، فھ  و س  یفتح ال  دعائم االقت  صادیة الواع  دة ف  ي منطق  ة الخل  یج وخاص  ة لمملك  ة ال 

مجاالت كبیرة م ن الن احیتین االقت صادیة واالجتماعی ة، وسی سھل حرك ة انتق ال األس ر،          

 . وتعزی  ز ف  رص االس  تثمارات الم  شتركة ةباإلض  افة إل  ى فوائ  ده االقت  صادیة وال  سیاحی



 )٨٧( 

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

  حكومة بالتصدیق على اتفاقیة بین  م٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠(بقانون رقم   بخصوص المرسوم   

 ال صادر   البح رین - قط ر ج سر مؤس سة   قطر بشأن إنشاء      دولة مملكة البحرین وحكومة  

  .م ٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢بتاریخ 

   

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

  .  في تلوث البیئتین البریة والبحریة المشروع، وعدم تسببھ

  
 الموقرة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيوبذلك تقدم اللجنة رأیھا إلى لجنة 

  . التخاذ ما تراه مناسبـًا في ھذا الشأن

  

  
  

  

  فؤاد أمحد احلاجي 
 املرافق العامة والبيئةرئيس جلنة 
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  )٢(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية 
خبصوص االقتراح بقانون بشأن إنشاء 
ديوان الرقابة اإلدارية واملقدم من مخسة 

  من أصحاب السعادة األعضاء 
ن حممد مجشري ، عبدالرمح: وهم 

، وداد الدكتورة فوزية سعيد الصاحل 
  حممد الفاضل ، سيد حبيب مكي هاشم ، 

  حممد حسن باقر رضي 
  



  ))٨٩٨٩((  

  
  

  م٢٠٠٧ مایو ٩:خ التاری
  

  تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
ديوان الرقابة اإلدارية، واملقدم من مخسة أعضاء  شاءنإقانون باالقرتاح بحول 
سعادة السيد عبدالرمحن حممد مجشري، وسعادة السيدة الدكتورة : وهم

 فوزية سعيد الصاحل، وسعادة األستاذة وداد حممد الفاضل، وسعادة السيد
  .حبيب مكي هاشم، وسعادة السيد حممد حسن باقر رضي

  

م ، م   ن دور االنعق   اد األول م   ن الف   صل الت   شریعي   ٢٠٠٧ أبری   ل ١٨بت   اریخ     

، أح   ال ص   احب )٢٠٠٧-٤-١/ ص ل ت ق  / ٩٥(الث   اني، وبموج   ب الخط   اب رق   م  

االقت  راح بق  انون  "المع  الي ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح رئ  یس المجل  س، ن  سخة م  ن  

سعادة السید عبدالرحمن :  دیوان الرقابة اإلداریة، والمقدم من خمسة أعضاء وھمبإنشاء

محم  د جم  شیر، وس  عادة ال  سیدة ال  دكتورة فوزی  ة س  عید ال  صالح، وس  عادة األس  تاذة وداد  

  محم  د الفاض  ل، وس  عادة ال  سید حبی  ب مك  ي ھاش  م، وس  عادة ال  سید محم  د ح  سن ب  اقر        

ونی  ة؛ وذل  ك لمناق  شتھ ودراس  تھ، وإع  داد ، إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقان "رض  ي

  .تقریر بشأنھ متضمًنا رأي اللجنة، في موعد أقصاه ثالثة أسابیع من تاریخھ

  : إجراءات اللجنة-ً أوال
  

 ب شكل تف صیلي وم ستفیض، ف ي     – آن ف ال ذكر   –ناقشت اللجنة االقتراح بق انون      - ١

  والع  شرین،ال  دور الح  الي، وذل  ك ف  ي اجتماعاتھ  ا الح  ادي والع  شرین، و الث  اني  

 .م٢٠٠٧  مایو٦،  أبریل٢٥، ٢٢ المنعقدة بتواریخ والثالث والعشرین

 

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لالقتراح بقانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي - ٢

 
 . موضوع البحث ومذكرتھ اإلیضاحیةاالقتراح بقانون  .أ 

  



  ))٩٠٩٠((  

 المالی ة  رأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجل س ال شورى ح ول التكلف ة        . ب 

  . في إنشاء دیوان للرقابة اإلداریة

، ٢٠٠٧م  ایو٦دع  ت اللجن  ة إل  ى اجتماعھ  ا الثال  ث والع  شرین، المنعق  د بت  اریخ      - ٣

 :دیوان الخدمة المدنیة، وقد مثل ھذه الجھة

 

 :دیوان الخدمة المدنیة •
 .رئیــس دیوان الخدمـــة المدنیة      الســــــید أحمد عبداللطیف البحر -١

 .رئـــــیس قــــــــسم اإلعـــــــالم      ـــــد الفیـــــحانــيالســـــید ماجـ -٢

 

 :فیما شارك في اجتماعات اللجنة كل من •
 .ســــي للمجلــار القانونـــالمستش    جيـالدكتور عصام عبدالوھاب البرزن -١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان       ونرھــــد مــــن حمیــ محساألســـتاذ -٢
  

  .السید أیوب علي طریف اللجنة تولى أمانة سر •
  

ثانيــا
ً

  :رأي اجلهات املعنية - 

v رأي دیوان الخدمة المدنیة: 

رأى مم  ثال ال  دیوان أن المقت  رح ل  یس جدی  ًدا حی  ث ن  وقش سابق  ـًا ف  ي مجل  س الن  واب،      

واستحسن مم ثال ال دیوان م ا ق ام ب ھ مق دمو المقت رح الح الي م ن تع دیل وح ذف وإع ادة                  

مین بالنقاش   ات واالقتراح   ات ال   سابقة الت   ي دارت ح   ول ص   یاغة ل   بعض الم   واد ملت   ز

  .المقترح السابق

وبعد نقاشات طرح خاللھا مم ثال ال دیوان رأیھم ا تواف ق رأي ممثل ي ال دیوان م ع فك رة              

  .المقترح

  

ثالثــا
ً

  :رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية – 

 االقتراح بق انون ل ن   رأت لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة أن في الموافقة على ھذا 



  ))٩١٩١((  

وذل  ك ) ٢٠٠٨ -٢٠٠٧(یك  ون ل  ھ ت  أثیر مباش  ر عل  ى المیزانی  ة الحالی  ة للدول  ة لل  سنتین   

نظًرا لطول اإلجراءات التي سیستغرقھا حتى یصدر في شكل قانون مم ا یعن ي إمكانی ة     

إدراج التكلف  ة المالی  ة إلن  شاء دی  وان الرقاب  ة اإلداری  ة ض  من المیزانی  ة العام  ة للدول  ة         

 ). ٢٠١٠ -٢٠٠٩(للسنتین

  
رابعا 
ً

  :ةـرأي اللجن -

أنھ من أجل تفعیل أدوات المراقبة المالیة واإلداریة، وزیادة شفافیة العمل ف ي جمی ع            

  .إدارات الدولة، یصبح من الالزم إنشاء دیوان للرقابة المالیة وآخر للمراقبة اإلداریة

  

واألعم ال اإلداری ة   و ترى اللجنة أن المقترح بقانون یھدف إل ى تط ویر اإلج راءات             

في الجھات الحكومیة وتحسین األداء واإلنتاج من خالل إجراء الدراسات على أس الیب   

وطرق العمل، وكذلك القیام بمھمة التدقیق والرقابة اإلداریة، والتحقق من عدالة تطبیق 

القوانین فیما یخص المواطنین والموظفین، وكشف الفساد اإلداري وتداخل المسؤولیات 

زدواجیة، والمشاركة المستمرة في تحسین أداء اإلدارة العامة، والتحقق من ص حة         واال

  .الشكاوي المرفوعة على األجھزة التنفیذیة وإعداد التقاریر الالزمة بشأنھا

  

وت  رى اللجن   ة أی  ضا أن الرقاب   ة اإلداری   ة تعتب  ر عملی   ة مھم   ة ف  ي دع   م المحاس   بة     

قراطیة، كما تعتب ر ع امال م ساعدا ف ي تط ویر       والمساءلة التي تعتبر أساًسا للعملیة الدیم     

ونظ ًرا لع دم وج ود جھ از یق وم بھ ذه المھم ات        . التنمیة اإلداریة ف ي األجھ زة الحكومی ة    

الت ي تعتب ر الن صف اآلخ ر للرقاب ة المالی  ة، ف إن وض ع ت شریع للرقاب ة اإلداری ة ی  صبح           

 العم ل ف  ي  عملی ة ملح ة ف ي دول ة تتطل ع للتط ویر اإلداري وتح سین وت سھیل إج راءات         

األجھزة الحكومیة، وھذا ما نص علیھ میثاق العمل الوطني في الف صل الثال ث المتعل ق          

باألسس االقتصادیة للمجتمع إذ أكد وج وب أن ی صاحب االنفت اح االقت صادي تغی ر ف ي         

تفكی  ر اإلدارة العام  ة نح  و تب  سیط اإلج  راءات وال  شفافیة والق  ضاء عل  ى الت  داخل ف  ي        

  . وى الخدمات وأن تحكم كل معاییر النزاھة وتكافؤ الفرصالمسؤولیات وتحسین مست



  ))٩٢٩٢((  

  

خامســا
ً

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي - 

  :من الالئحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
 .مقـرًرا رئیســـًا      الســــــــید حبیب مكي ھاشم. أ .١

 .اطًیاـمقرًرا احتی      الم العریضرباب عبدالنبي س. أ .٢

  

سادســا
ً

  :توصية اللجنة: 

 ، ل سالمتھ م ن   االقتراح بقانون بإنشاء دیوان الرقاب ة اإلداری ة   الموافقة على جواز نظر     

 .الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

 

 واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ

  
  
  

   حممد هادي احللواجي         ل جاسم عبداهللا الزايددال           
           رئيس جلنة          جلنةنائب رئيس                     
  ون التشريعية والقانونية                         الشؤ التشريعية والقانونية                    الشؤون
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  م٢٠٠٧ مایو ٩: التاریخ 

  
  شؤون املالية واالقتصاديةمالحظات جلنة ال

  اإلداريةخبصوص االقرتاح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة 
  
  

  :مقدمة

م، وض  من خط  اب مع  الي رئ  یس مجل  س ال  شورى رق  م  ٢٠٠٧ أبری  ل ١٨بت  اریخ  -١

االقت  راح بق  انون بإن  شاء دی  وان  تم  ت إحال  ة ) ٢٠٠٧ -٤ -١/  ص ل ت ق ٩٥(

ال   سید : اب ال   سعادة والمق   دم م   ن خم   سة أع   ضاء ھ   م أص   ح    الرقاب   ة اإلداری   ة 

 جم شیر، ال دكتورة فوزی ة س عید ال صالح، األس تاذة وداد محم د                محمد عبدالرحمن

الفاض  ل، ال  سید حبی  ب مك  ي ھاش  م وال  سید محم  د ح  سن ب  اقر رض  ي، إل  ى لجن  ة      

وذل  ك م  ن أج  ل دراس  تھ     ب  صفتھا اللجن  ة األص  لیة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة 

 .من تاریخ اإلحالةوإعداد تقریر بشأنھ خالل ثالثة أسابیع 
  

 استلمت لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة خطابــًا م ن      ٢٠٠٧ أبریل   ٢٩وبتاریخ   -٢

المعنی  ة س  عادة رئ  یس لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة بطل  ب مواف  اة اللجن  ة      

االقت راح بق انون الم ذكور    كتابیــًا ب رأي لجن ة ال شؤون المالی ة واالقت صادیة ب شأن           

 .أعاله
 

  :ً أوال

 من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ةتقدم خمسم ٢٠٠٧ أبریل ٣تاریخ ب -١

 إل  ى اس  تناًداإل ى مع  الي رئ  یس المجل  س ب  االقتراح بق  انون موض  وع ھ  ذه الم  ذكرة   

أحكام الدستور والالئحة الداخلیة للمجلس، منوھین بأن مث ل ھ ذا االقت راح بق انون         

 .أي حینذاك... یھ المجلسقد سبق تقدیمھ في الفصل التشریعي األول ووافق عل
  

 إب ان الف صل الت شریعي األول تق دم ع دد        م٢٠٠٣ دی سمبر    ٢٩فإنھ بت اریخ    ً    وفعال -٢



  ))٩٤٩٤((  

من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون بإنشاء دیوان الرقابة 

 المل  ك، ج  اءت  ةاإلداری  ة یتمت  ع باالس  تقالل وبالشخ  صیة االعتباری  ة ویتب  ع جالل      

ون موض وع ھ ذه الم ذكرة ومذكرت ھ اإلی ضاحیة مطابق ة تم ام             صیغة االقتراح بقان  

 .التطابق لصیغة ذاك االقتراح بقانون ومذكرتھ اإلیضاحیة
 

ون ؤوقد أحال معالي رئیس المجلس حینذاك، ذاك االقت راح بق انون إل ى لجن ة ال ش         -٣

   تقریرھ    ا ب    شأنھ ، الت    ي وض    عت م٢٠٠٤ ین    ایر ٦الت    شریعیة والقانونی    ة ف    ي  

مق  رًرا  بج  واز نظ  ر فك رة االقت  راح بق انون معین  ة   ةموص ی  م٢٠٠٤ فبرای  ر ٨ف ي  

 . لتقدیم تقریرھا أمام المجلس الموقرــًا وآخر احتیاطیأصلیــًا
 

   المجل    س، فق    د واف    ق ض    ع ذاك االقت    راح بق    انون عل    ى ج    دول أعم    ال   وإذ ُو -٤

  المجل    س الم    وقر عل    ى ج    واز نظ    ره وم    ن ث    م تم    ت إحالت    ھ إل    ى الحكوم    ة     

 ألحك ام الم ادة   إعم اال ً عھ في صیغة مشروع ق انون   لتضم٢٠٠٤ مایو   ١١بتاریخ  

 ف   ي ص   یغة ً ی   ة حی   ث ب   ادرت الحكوم  ة بوض   عھ فع   ال م  ن الالئح   ة الداخل ) ٩٤(

  )٨١( الم     ادة  ألحك     اموفقـ     ـًام     شروع ق     انون أحالت     ھ إل     ى مجل     س الن     واب  

 .م٢٠٠٥ مارس ٢٣من الدستور، في 
 

 . مجلس النواب الفصل التشریعي األول قد انتھى قبل أن یفصل فیھإنوحیث  -٥
 

  :لی ة للمجل س وقب ل تع دیلھا ت نص عل ى        من الالئح ة الداخ   ) ١٠١( المادة   إنوحیث  

 التالی ة  یومـ ـًا یخطر رئیس المجلس رئیس مجلس الوزراء خالل الخمسة ع شر      ((

الفتتاح دور االنعقاد األول م ن ك ل ف صل ت شریعي بم شروعات الق وانین الت ي ل م                  

  .یفصل فیھا المجلس السابق
  

ل  م تطل  ب الحكوم  ة م  ن رئ  یس المجل  س اس  تمرار النظ  ر ف  ي الم  شروعات         وإذا 

غی  ر اعتبرتالم  ذكورة خ  الل ش  ھرین م  ن ت  اریخ إخط  ار رئ  یس مجل  س ال  وزراء      

  ...)).قائمة
  

 اتخاذ كافة اإلجراءات التي تنظمھا ھذه المادة من قبل رئیس المجلس فعالً تم  وقد

ف ي الم شروع بق انون     النظرلب من رئیس المجل س اس تمرار  إال أن الحكومة لم تط  



  ))٩٥٩٥((  

 ألحكام وفقــًا على ذاك االقتراح بقانون مما أوجب اعتباره غیر قائم        المصاغ بناءً 

من الالئحة الداخلیة قب ل تع دیلھا كم ا س لف بیان ھ، األم ر ال ذي دف ع               ) ١٠١(المادة  

ھ ذا االقت راح م ن جدی د وھ و      ین إل ى تقدیم ببعض أعضاء مجل س ال شورى الم وقر    

  .سة حالیــًاللدراالمطروح 
  

  :ثانیــًا

ون الت شریعیة والقانونی ة   ؤلقد أحال معالي الرئیس ھذا االقتراح بق انون إل ى لجن ة ال ش        

 .على المجلس الموقردراستھ وإعداد تقریر بشأنھ لعرضھكلجنة أصلیة لمناقشتھ و
  

 یف رض زی ادة ف ي الم صروفات المالی ة      ربم ا  مضمون ھذا االقتراح بقانون      وحیث إن 

لجن   ة ال   شؤون المالی   ة   الدول   ة، فق   د رأت ھ   ذه اللجن   ة أن ت   ستأنس ب   رأي     لمیزانی   ة 

 ات ذات العالق   ة ب   النواحي المالی   ة، باعتبارھ   ا متخص   صة بالموض   وعواالقت   صادیة

 وان ح  ول التكلف ة المالی  ة إلن  شاء دی   إلف  ادة اللجن  ة األص لیة بمالحظاتھ  ا واالقت صادیة،  

 م  ن الالئح  ة ) ٩٥(ي تنظمھ  ا الم  ادة  ت   م  ع القواع  د ال ـ  ـًاوذل  ك تماشی اإلداری  ةللرقاب  ة 

  .الداخلیة
  

  :ثالثــًا

لق د أرف  ق مق  دمو ھ ذا االقت  راح بق  انون، اقت  راحھم بم ذكرة إی  ضاحیة وافی  ة، م  ستجیبة     

من الالئحة الداخلیة موضحین فیھا وجھ تھم الت ي انطلق وا    ) ٩٢(لكافة متطلبات المادة   

 م ن میث اق العم ل ال وطني     منھا لتقدیم اقتراحھم وعلى وجھ الخصوص الفصل الثال ث   

المتعلق باألسس االقتصادیة للمجتمع وعل ى ل زوم إن شاء دی وان للرقاب ة المالی ة وآخ ر         

  .للرقابة اإلداریة
  

 )١( س تة ف صول تق رر فی ھ الم ادة       علىة مادة موزع ٢٨اح بقانون من    ویتكون االقتر 

ن یتمت  ع ، إن  شاء دی  وان م  ستقل ف  ي مملك  ة البح  ری  )أحك  ام عام  ة ( م  ن الف  صل األول 

  .للملكــًا بالشخصیة االعتباریة ویسمى دیوان الرقابة اإلداریة، یكون تابع
  

التي من  القانون ثم أھدافألغراضھكما تحدد المواد التالیة منھ تعریف بعض الكلمات   

أھمھ  ا الرقاب  ة عل  ى تنفی  ذ الق  وانین والق  رارات اإلداری  ة العام  ة وتأكی  د مب  دأ ال  شفافیة     



  ))٩٦٩٦((  

  .ي والمشاركة في وضع النظم اإلداریة الحدیثةوكشف الفساد اإلدار
  

 من رئیسھ الذي یعین بأمر الھیكل اإلداري للدیوان ابتداًء) ٨ - ٤(ثم تعالج المواد من 

ملك  ي ویك  ون بدرج  ة وزی  ر ووك  الء و وك  الء م  ساعدین ل  ھ، ع  الوة عل  ى ع  دد م  ن      

 وفقـ  ـًاشكل  ی   أناإلدارات یت  ألف منھ  ا ال  دیوان یح  ددھا المجل  س التنفی  ذي ال  ذي یج  ب 

 مھ  ام ھ  ذه اإلدارات الوظیفی  ة أی  ضــًام  ن االقت  راح وال  ذي س  وف یح  دد  ) ٢٠(للم  ادة 

  .وھیاكلھا التنظیمیة، والتي یصدر بتشكیلھا مرسوم ملكي
  

  . في المیزانیة العامةرقمــًا واحًدا الدیوان سوف یتمتع بمیزانیة مستقلة، تدرج أنكما 
  

ارات التي س وف یم ارس ال دیوان رقابت ھ اإلداری ة      فتحدد الجھات واإلد) ٩(أما المادة   

  .علیھا وھي الوزارات باستثناء وزارتي الدفاع والداخلیة والحرس الوطني
  

وكذلك األمانة العامة لمجلسي ال شورى والن واب، إض افة إل ى المحافظ ات والمج الس        

  .البلدیة وغیرھا
  

 وال صالحیات  ن ًدا ب) ١٦(والف صل الثال ث یح دد اخت صاصات ال دیوان الموزع ة عل ى        

  .التي یتمتع بھا لممارسة اختصاصاتھ
  

أما الفصل الرابع فیعالج آلیة إصدار تق اریر ال دیوان والجھ ات الت ي یق دم لھ ا وس ریة               

  .البیانات والوثائق التي یطلع علیھا العاملون في الدیوان
  

 ھرأس  یب  أمر ملك  ي ) المجل  س التنفی  ذي ( ف  ي ح  ین أن الف  صل الخ  امس ی  نظم ت  شكیل  

ئ یس ال  دیوان وع  ضویة ك  ل م  ن رئ  یس دی  وان الرقاب  ة المالی  ة ث  م القی  ادات اإلداری  ة   ر

العلیا ف ي دی وان الرقاب ة اإلداری ة وثالث ة م ن المخت صین م ن خ ارج ال سلطة التنفیذی ة             

  .یرشحھم رئیس الدیوان، ومھام ھذا المجلس واجتماعاتھ
  

  .ثم أحكام ختامیة یوضحھا الفصل السادس من االقتراح بقانون
  

  :ــًارابع

إن إنشاء دیوان بالحجم والشكل الذي ی راد ل ھ بم ا ح دده االقت راح بق انون، ال ب د وأن ھ             

ون ؤ وذلك مناط إحالة اللجن ة األص لیة لجن ة ال ش     موارد مالیة لیست بالقلیلة  یحتاج إلى 



  ))٩٧٩٧((  

 لجن  ة ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة ، إل  ى  بق  انونالت  شریعیة والقانونی  ة ھ  ذا االقت  راح 

  .ي المالیة واالقتصادیةح اللجنة المختصة بالنواھاس برأیھا، كونلالستئنا
  

ھذا ن  شاءإل) التكلف  ة المالی  ة (ول  ذلك كان  ت اإلحال  ة من  صبة ح  ول م  سالة أساس  ة ھ  ي      

  .الدیوان
  

  :رأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

عق د    ناقشت اللجن ة االقت راح بق انون الم ذكور وذل ك ف ي اجتماعھ ا العاش ر ال ذي           :أوال ً 

  .م٢٠٠٧ مایو ٩بتاریخ 
  

الرأي القانوني الذي تم استعراضھ في ھذه المذكرة كما تدارست  تدارست اللجنة :ثانیــًا

االقتراح بقانون من حیث مواده واقتنعت بما أورده مق دمو االقت راح بق انون م ن          

م ن الالئح ة   ) ٩٥(أھداف ومبررات، واستندت اللجنة في ھذا الشأن إل ى الم ادة          

یة للمجلس والتي تقضي بأنھ ف ي حال ة موافق ة إح دى اللج ان عل ى اقت راح           الداخل

بق انون م ن ش أنھ زی ادة ف ي الم  صروفات أو نق ص ف ي اإلی رادات عّم ا ورد ف  ي          

المیزانی  ة العام  ة للدول  ة، ف  ال ب  ّد م  ن االس  تئناس ب  رأي لجن  ة ال  شؤون المالی  ة           

ا االقت راح بق انون   واالقتصادیة أو مكتبھا؛ حیث اتضح لھا بأن الموافقة عل ى ھ ذ        

  ل     ن یك     ون ل     ھ ت     أثیر مباش     ر عل     ى المیزانی     ة الحالی     ة للدول     ة لل     سنتین        

وذلك نظًرا لطول اإلج راءات الت ي سی ستغرقھا حت ى ی صدر            ) ٢٠٠٨ -٢٠٠٧(

ف  ي ش  كل ق  انون مم  ا یعن  ي إمكانی  ة إدراج التكلف  ة المالی  ة إلن  شاء دی  وان الرقاب  ة   

  ).٢٠١٠ -٢٠٠٩(یناإلداریة ضمن المیزانیة العامة للدولة للسنت
  

وبع  د البح  ث والمداول  ة، رأت اللجن  ة التوص  یة بالموافق  ة عل  ى االقت  راح بق  انون  

بإنشاء دیوان الرقابة اإلداریة كونھ عامالً سیحسب لصالح المشروع اإلصالحي 

والنھج الدیمقراطي في مملكة البحرین فضالً  عن كونھ تفعیالً  لمبادئ الدستور       

ذاتھ  ا تھ  دف  ف  ي ح  د اإلداری  ةك ألن عملی  ة الرقاب  ة ذل  ؛ ومیث  اق العم  ل ال  وطني

باألساس إلى تحقیق الرقابة على تنفیذ القوانین والقرارات اإلداریة العام ة وتل ك    

المتعلقة باألداء العام داخ ل وزارات الدول ة ومؤس ساتھا الحكومی ة، ف ضالً  ع ن            



  ))٩٨٩٨((  

لخدم ة  التحقق م ن س المة تنفی ذ المھ ام والم سؤولیات الوظیفی ة لغ رض تط ویر ا         

المقدمة للجمھور، باإلضافة إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة وتب سیط إج راءات العم ل        

وتحقیق العدالة والمساواة في معاملة الموظفین وك شف الف ساد اإلداري وت داخل     

المسؤولیات واالزدواجیة، وكل ذل ك س یؤدي ف ي النھای ة إل ى اھتم ام ال وزارات             

سین األداء وزی  ادة اإلنتاجی  ة مم  ا  والمؤس  سات الحكومی  ة باس  تثمار الوق  ت وتح    

  .یعني تخفیضــًا في التكالیف
  

وب  ذلك تق  دم اللجن  ة رأیھ  ا إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة الم  وقرة    

  .التخاذ ما تراه مناسبــًا في ھذا الشأن
  

  خالـد حسـني املسـقطي       
 ة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس جلن                                                  

  
  


