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 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 
 

 

المالیة واالقتصادیةلجنة    یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر مشروع   حول  الشؤون 

الجدید    قانون التحكم  مركز  إنشاء  لمشروع  والضمان  القرض  اتفاقیتي  على  بالتصدیق 

للمراقبة والتحكم في شبكات الكھرباء والماء بین حكومة مملكة البحرین والصندوق العربي  

كرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس رجاء التب   ،لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 الموقر.

 

 بقبول فائق االحترام،،، معالیكم وتفضلوا 

 
            

 
 خالد حسيـن املسـقطي              
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 :المرفقات
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 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة.  .3
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 احملرتم    السيد خالد حسني املسقطيسعادة  
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس جلنة  

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

 لتصبببببببب ي    بببببببب  بمشببببببببر    بببببببب ن ن إلبببببببب     نرفبببببببب أن  لنبببببببب يطيبببببببب  
اتفببببببب     الضبببببببرع  الابببببببا ن كشبببببببر   إنشببببببب   مر ببببببب  البببببببت    ال  يببببببب  
ل ارا بببببببببب   البببببببببت    ا ابببببببببب    ال  ربببببببببب    اكببببببببب   بببببببببب     مببببببببب  
ما  ببببببببببببب  الب بببببببببببببريال  الصبببببببببببببن    ال ربببببببببببببب  ل ناببببببببببببب   ا  تصببببببببببببب    

 .2022( لسن  2 ا جتا    اكراف  ل ارس م ر   )
 

رأي ببببب    متابببببان  برجببببب   من  شبببببت    راسبببببت ب  إ ببببب ا  تضريبببببر بشببببب ن  
 .مال ت ريخ  أسب  خالل م    أ ص ه  ل رض      اك  س

 
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 علي بن صاحل الصاحل       
 رئيس جملس الشورى

 / ف/
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان
مشروع قانون بالتصدیق على اتفاقیتي القرض والضمان لمشروع إنشاء 

مركز التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في شبكات الكھرباء والماء بین  
 االقتصادي واالجتماعيحكومة مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنماء 

 الحكومة  القانون مشروعأصل 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعالدور االنعقاد  - 2022أبریل  26 اإلحالة إىل اللجنة 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعلدور االنعقاد ا - 2022أبریل  27 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ) 1( عدد االجتماعات  

 ---  اجللسةالعرض على 

 بنيته 

 نمادتادیباجة + 

األولىتضمنت   على    المادة  لمشروع  التصدیق  والضمان  القرض  اتفاقیتي 
إنشاء مركز التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في شبكات الكھرباء والماء بین 

،  حكومة مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
مدینة   في  بتاریخ  الموقعتین  لھذا  2021نوفمبر    22المنامة  والمرافقتین   ،

 تنفیذیة.  ةنیالمادة الثاجاءت فیما   القانون. 

 ٌل من:بمشروع القانون ك ت رفقوأُ 

لإلنماء   العربي  والصندوق  والماء  الكھرباء  ھیئة  بین  القرض  اتفاقیة  أوًال: 
مركز   إنشاء  تمویل مشروع  في  للمساھمة  واالجتماعي  التحكم  االقتصادي 

 . الجدید للمراقبة والتحكم في شبكات الكھرباء والماء 

ثانیًا: اتفاقیة ضمان مشروع إنشاء مركز التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في  
حكومة  بین  والماء  الكھرباء  العربي    مملكة  شبكات  والصندوق  البحرین، 

 . لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
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 مضمونه 

إلى تطویر ودعم المشاریع الحیویة في البالد، من    مشروع القانون  یھدف
التحكم  مركز  إنشاء  لمشروع  اتفاقیتي قرض وضمان  على  التوقیع  خالل 
مملكة  حكومة  بین  والماء  الكھرباء  شبكات  في  والتحكم  للمراقبة  الجدید 

 البحرین والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي. 

ن التشريعية  رأي جلنة الشؤو 

 والقانونية مبجلس الشورى
 . القانونیةو الدستوریة ینتمن الناحی مشروع القانونسالمة 

 الموافقة على مشروع القانون  قرار جملس النواب 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 الموافقة على مشروع القانون 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 
 للجنةاتقریر 

 
 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 
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 5 الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة 

بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان ملشروع إنشاء  مشروع قانون حول 

 مركز التحكم اجلديد للمراقبة والتحكم يف شبكات الكهرباء واملاء 

 بني حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي 

 
 10 الفصل التشریعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

رقم  2022أبریل    26بتاریخ   الخطاب  / ف    م  ل  ص  839(  وبموجب  ،  )4د    5ق 

المالیة  لجنة الشؤون    إلىرئیس مجلـس الشـورى  السید علي بن صالح الصالح  معـالي    أحال

قانون  واالقتصادیة  إنشاء    مشروع  لمشروع  والضمان  القرض  اتفاقیتي  على   15بالتصدیق 

شبكات   في  والتحكم  للمراقبة  الجدید  التحكم  مملكة  مركز  حكومة  بین  والماء  الكھرباء 

واالجتماعي االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  المالحظات  البحرین  وإبداء  لدراستھ   ،

 وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 
ً
 20 إجراءات اللجنة:  :أوال

 اآلتیة:لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 
 :في االجتماع اآلتي  مشروع القانون المذكورتدارست اللجنة  )1(

 التاریخ  رقم االجتماع
 2022أبریل   27 والعشرین  سابعال
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المتعلقة  )2( الوثائق  المذكور على  القانون  لمشروع  دراستھا  أثناء  اللجنة  والتي   اطلعت  بھ 

 اشتملت على ما یلي:

   إنشـاء مركـز الـتحكم الجدیـد للمراقبـة والـتحكم فـي اتفاقیتي القرض والضمان لمشـروع

ــاء  ــي لإلنم ــندوق العرب ــرین والص ــة البح ــة مملك ــین حكوم ــاء ب ــاء والم ــبكات الكھرب  5ش

 .االقتصادي واالجتماعي

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 

 مذكرة الرأي القانوني. 

  الماليمذكرة الرأي. 

  10 القانوني بشأن مشروع القانون.مذكرة ھیئة التشریع والرأي 

 من: ، حیث اشتمل على مرئیات كلقرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 .وزارة المالیة واالقتصاد الوطني .1

 ؤون الكھرباء والماء.وزارة ش .2

 

 15 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: عحضر اجتما •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 ھیئة المستشارین القانونیین نائب رئیس  الدكتور علي حسن الطوالبة
 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 

 أول باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع
 باحث اقتصادي  السید مشعل إبراھیم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان   السید جواد مھدي محفوظ 

  أمین سر لجنة مساعد  الریّسالسیدة مریم أحمد 
 إدارة العالقات واإلعالم

 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 
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ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -اثاني

مشــروع قــانون رأت لجنــة الشــؤون التشــریعیة والقانونیــة بمجلــس الشــورى ســالمة 

لمشروع إنشــاء مركــز الــتحكم الجدیــد للمراقبــة بالتصدیق على اتفاقیتي القرض والضمان  

والتحكم في شبكات الكھرباء والماء بین حكومة مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنماء 

 5 من الناحیتین الدستوریة والقانونیة. ؛االقتصادي واالجتماعي

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  -ثالث

القرض والضــمان لمشــروع مشروع قانون بالتصدیق على اتفاقیتي  تدارست اللجنة  

إنشاء مركز التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في شبكات الكھرباء والماء بین حكومة مملكة 

 10واطلعـت علـى قـرار مجلـس ،  البحرین والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمــاعي

جاء   النواب ومرفقاتھ، وعلى رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي

، كما اطلعـت علـى مـذكرة الناحیتین الدستوریة والقانونیةمؤكدًا لسالمة مشروع القانون من  

 ھ بـینوجھـات النظـر حولـ  ، وتـم تبـادلبشأنھ  المعدتینالمالي  ومذكرة الرأي    ونيالرأي القان

 والمستشار المالي واالقتصادي. القانوني  والمستشار،  أصحاب السعادة أعضاء اللجنة

 15 المــادة األولــى، تضـمنت  مـادتین  مـن  –  عن الدیباجة  فضالً   –القانون  مشروع  یتألف  

اتفـاقیتي القـرض والضـمان لمشـروع إنشـاء مركـز الـتحكم الجدیـد للمراقبـة التصدیق علـى  

العربـي لإلنمـاء والتحكم في شبكات الكھرباء والماء بین حكومة مملكة البحـرین والصـندوق 

، والمرافقتین 2021نوفمبر    22الموقعتین في مدینة المنامة بتاریخ  ،  االقتصادي واالجتماعي

 تنفیذیة. ةنی المادة الثاجاءت  فیما   لھذا القانون.

 20 :قد أرفقت بمشروع القانون كل منو

أوًال: اتفاقیة القــرض بــین ھیئــة الكھربــاء والمــاء والصــندوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي 

واالجتماعي للمساھمة في تمویل مشروع إنشاء مركز التحكم الجدید للمراقبة والتحكم فــي 

 شبكات الكھرباء والماء: 
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 (مرفق).) مالحق. 3) مواد و(9من ( –فضالً عن الدیباجة  –االتفاقیة  ھذه تألفتو

ا: اتفاقیة ضــمان مشــروع إنشــاء مركــز الــتحكم الجدیــد للمراقبــة والــتحكم فــي شــبكات ثانیً 

 والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي:  كھرباء والماء بین حكومة البحرینال

  (مرفق).) مادة. 11من ( –فضالً عن الدیباجة  –تتألف ھذه االتفاقیة و

إلى   المشروع  الكھرباء یھدف  شبكتي  ومراقبة  لتشغیل  جدید  تحكم  مركز   5إنشاء 

وذلك   والماء، وتحویل مركز التحكم القائم إلى مركز احتیاط الستخدامھ في الحاالت الطارئة

ا  ، نظرً الماءخدمات تولید ونقل وتوزیع الكھرباء، وإنتاج ونقل  لالحتیاجات المتنامیة   لتلبیة  

و مملكة توسع  لتنوع  تنفذھا  التي  واالستثماریة  والتطویریة  والصناعیة  اإلسكانیة  المشاریع 

  .البحرین في مختلف المجاالت 

 10وتشمل أعمال المشروع إنشاء مركز تحكم جدید وإعادة تأھیل مركز التحكم الحالي، 

م بتشغیل شبكات الكھرباء بما في ذلك تورید وتشغیل معدات وبرمجیات جمع البیانات والتحك

 .والمیاه، وشبكة االتصاالت 

وجو  تبادل  بشأنبعد  النظر  ال  ھات  اللجنة    قانون،مشروع  التوصیة  إ انتھت  لى 

األھد مع  توافقًا  علیھ  إلى  بالموافقة  اإلشارة  مع  لتحقیقھا،  یسعى  التي  والمبررات  اف 

 15 : ةاآلتی المالحظات 

باستقراء أحكام االتفاقیتین یتبین أنھما ال تتعارضان مع أحكام الدستور، وأنھ یلزم لنفاذھما  .1

) من الدستور والتي نصت على  37التصدیق علیھما بموجب قانوٍن إعماالً لحكم المادة (

الملك    أن: فورً "یبرم  والنواب  الشورى  مجلسي  إلى  ویبلغھا  بمرسوم،  ا المعاھدات 

والتصدیق   إبرامھا  بعد  القانون  قوة  للمعاھدة  وتكون  البیان،  من  یناسب  بما  مشفوعة 

الصلح والتحالف، والمعاھدات   الرسمیة. على أن معاھدات  الجریدة   20علیھا ونشرھا في 

بح أو  الطبیعیة  ثرواتھا  أو  الدولة  بأراضي  المواطنین  المتعلقة  حقوق  أو  السیادة  قوق 

ل خزانة   العامة أو الخاصة، ومعاھدات التجارة والمالحة واإلقامة، والمعاھدات التي تُحّمِ

لقوانین البحرین،    االدولة شیئً  من النفقات غیر الواردة في المیزانیة أو تتضمن تعدیالً 
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ن تتضمن المعاھدة  وال یجوز في أي حال من األحوال أ  یجب لنفاذھا أن تصدر بقانون.

 ا سریة تناقض شروطھا العلنیة".شروطً 

"تُعقد القروض العامة بقانون، / أ) من الدستور التي  تنص على أن    108وكذلك المادة (

ویجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرًضا بقانون في حــدود االعتمــادات المقــررة لھــذا 

 5  الغرض بقانون المیزانیة".

 ، طویلةمیسرة وفترات سماح وسداد    اتضمن شروطً التي ت روض  یعدّ ھذا القرض من الق  .2

مبلغ  المقترض  منح  على  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  وافق  حیث 

المشروع،  10,000,000( تكالیف  لتغطیة جزء من  دینار كویتي)  ) د.ك (عشرة مالیین 

% عن جمیع المبالغ المسحوبة من القرض  2.5على أن یدفع المقترض فائدة سنویة قدرھا 

 10 سبة لكل مبلغ من تاریخ سحبھ.وغیر المسددة، یبدأ سریانھا بالن

مشروع  ستتولى سداد قرض  ھي التي  ھیئة الكھرباء والماء  أن  القرض    من اتفاقیةتبیّن  ی .3

ن الدعم إوحیث    .إنشاء مركز التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في شبكات الكھرباء والماء

یكون لھذا القرض أثر مباشر    الأالحكومي قد توقف عن أعمال الھیئة، فإن من المفترض  

 علیھا.ا ضافیً إ اا مالیً ئً یشكل عبال أو العامة للدولة على المیزانیة

توقیع   .4 مع  لإلنماء تزامنًا  العربي  والصندوق  والماء  الكھرباء  ھیئة  بین  القرض   15اتفاقیة 

تفاقیة ضمان مشروع إنشاء مركز التحكم الجدید تم التوقیع على ا  واالجتماعي االقتصادي  

أنھ للمراقبة و إلى  أشارت  والتي  والماء،  الكھرباء  لم تستطع  التحكم في شبكات    في حال 

اإل والماء  الكھرباء  المالیة ھیئة  بالتزاماتھا  فسوف    تجاه  یفاء  التمویل  حكومة ھذا  تكون 

الھیئة تمكن  في حال عدم  ، ولتزام اال  اعلى ھذ  وبناءً سداده.  مملكة البحرین ھي الضامن ل

 20 .للدولة  الدین العام، فسیكون من المحتم احتسابھ ضمن ھذا القرضكلفة سداد من ذاتھا 

القرض والضمان وتوصي بالموافقـة علیھمـا یتي  اتفاقوضرورة  على أھمیة    إذ تؤكدو

ا لضـیق اللجنة أن تبـین للمجلـس المـوقر أنـھ نظـرً تود ل ؛القانون المرافق لھمامشروع  وعلى  

الرابـع، فـإن   االنعقـاد  قرب فـض دورلمجلس الشورى    حالة مشروع القانونإوالوقت المتاح  

یضـاح تاللجنة لم تتمكن من عقد االجتماعات المفترضة مـع الجھـات الحكومیـة المعنیـة لالس



6 
 

فـي وتأمل اللجنـة    ض والضامن.بااللتزامات التعاقدیة للمقترعن بعض الجوانب ذات الصلة  

ن یـؤدي ذلـك لزیـادة أمن الوفـاء بالتزاماتھـا دون    ن تتمكن ھیئة الكھرباء والماءأھذا الصدد  

  .الدین العام
 

 
ً
 5 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار 39إعماالً لنص المادة (     

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.   الدكتور عبدالعزیز حسن أبل  سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد   سعادة  .2
 10 

 
ً
 توصية اللجنة: -اخامس

 مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما یلي:في ضوء ما دار من         

مشروع قانون بالتصدیق على اتفاقیتي القرض والضمان   الموافقة، من حیث المبدأ، على    -

لمشروع إنشاء مركز التحكم الجدیــد للمراقبــة والــتحكم فــي شــبكات الكھربــاء والمــاء بــین 

 15 .قتصادي واالجتماعيحكومة مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنماء اال

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق. -
 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 20 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 ة الشؤون املالية واالقتصادي رئيس جلنة       الشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة



  

 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 جدول 

 مواد مشروع القانون
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل
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بالتصدیق على اتفاقیتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في شبكات     رقم (  ) لسنة مشروع قانون
 الكھرباء والماء بین حكومة مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 
 

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار القانوننصوص مواد مشروع 

 المسمى 
 
 
 

 رقم (  ) لسنة مشروع قانون
بالتصدیق على اتفاقیتي القرض 
والضمان لمشروع إنشاء مركز  
التحكم الجدید للمراقبة والتحكم 
في شبكات الكھرباء والماء بین 

حكومة مملكة البحرین 
العربي لإلنماء والصندوق 

 االقتصادي واالجتماعي 
 

 المسمى 

 
الموافقة على المسمى كما ورد   -

 في مشروع القانون. 

 المسمى 

 
الموافقة على المسمى كما ورد  -

 مشروع القانون.  في

 المسمى 
 
 

 رقم (  ) لسنة مشروع قانون
بالتصدیق على اتفاقیتي القرض 
والضمان لمشروع إنشاء مركز  

للمراقبة والتحكم التحكم الجدید 
في شبكات الكھرباء والماء بین 

حكومة مملكة البحرین 
والصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي 
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار القانوننصوص مواد مشروع 

 الدیباجة 
نحن حمـد بن عیســـــى آل خلیفـة         

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالع بعد

وعلى اتفاقیتي القرض والضــــمان  

ــاء مركز التحكم   لمشـــــروع إنشـــ

ــالج ة والتحكم في ــــــــ د للمراقـب دـی

بین   ــاء  والم ــاء  الكھرب ــات  شـــــبك

حكومة مملكة البحرین والصـندوق  

تصـــــــادي   االـق مـــاء  إلـن ـل ي  رـب ـع اـل

ة  دیـن اعي، الموقعتین في ـم واالجتـم

خ   تـــارـی ـب نـــامـــة  ـم ر    22اـل ـب ـم وـف ـن

2021، 

 الدیباجة 
الــدیبــاجــة  نص  الموافقــة على    -

 مشروع القانون. في ورد كما

 الدیباجة 
االموافـقة على    - اـجة كـم دیـب  نص اـل

 مشروع القانون. في ورد

 الدیباجة 
نحن حـمد بن عیســـــى آل خلیـفة         

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور،  االطالع بعد

ــمان  وعلى اتفاقیتي القرض والضـ

ــاء مركز   التحكم  لمشـــــروع إنشـــ

ـفي  ـحـكم  ـت واـل بـــة  ـمراـق ـل ـل اـلجـــدیـــد 

بین  ــاء  والم ــاء  الكھرب ــات  شـــــبك

حكومة مملكة البحرین والصـندوق 

تصـــــــادي   االـق مـــاء  إلـن ـل ي  رـب ـع اـل

ة  دیـن اعي، الموقعتین في ـم واالجتـم

خ   تـــارـی ـب نـــامـــة  ـم ر   22اـل ـب ـم وـف ـن

2021، 
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار القانوننصوص مواد مشروع 
ــورى ومجلس   ــر مجلس الشـ أقــــــ

ــھ، وقد   ــي نصـ النواب القانون اآلتـ

   وأصدرناه: صـدقنا علیھ

أقــــــــر مجلس الشـــورى ومجلس 

ھ، وقد ـــنص النواب القانون اآلتـــي

 وأصدرناه: صـدقنا علیھ

 األولىمادة ال

 

القرض   اتفاقیتي  على  صودق 

مركز   إنشاء  لمشروع  والضمان 

التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في  

شبكات الكھرباء والماء بین حكومة  

مملكة البحرین والصندوق العربي 

واالجتماعي،   االقتصادي  لإلنماء 

الموقعتین في مدینة المنامة بتاریخ 

والمرافقتین  2021نوفمبر    22  ،

 ا القانون. لھذ

 األولىمادة ال

 

نص كـما ورد الالموافـقة على   -

 مشروع القانون.في 

 

 

 

 األولىمادة ال

 
 

الموافقـة على النص كمـا ورد   -

 في مشروع القانون.

 المادة األولى

 

على   القرض  صودق  اتفاقیتي 

مركز   إنشاء  لمشروع  والضمان 

التحكم الجدید للمراقبة والتحكم في  

والماء بین حكومة  شبكات الكھرباء  

مملكة البحرین والصندوق العربي 

واالجتماعي،  االقتصادي  لإلنماء 

الموقعتین في مدینة المنامة بتاریخ 

والمرافقتین  2021نوفمبر    22  ،

 لھذا القانون. 
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 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب  قرار القانوننصوص مواد مشروع 

 الثانیةمادة ال

الــوزراء    عــلــى مــجــلــس  رئــیــس 

لٌ   – والوزراء   ــھ    ـك ا یخصـــ  – فیـم

ھ من  انون، ویُعمـل ـب ذ ھـذا الـق تنفـی

في   الیوم نشـــــره  ــاریخ  لت ــالي  الت

 الجریدة الرسمیة.

 

 

 

 

  الثانیةمادة ال
 

الموافـقة على نص الـمادة كـما  -

 في مشروع القانون. ورد

 

 المادة الثانیة 

الموافقة على نص المادة كما   -

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة

مــجــلــس   رئــیــس  الــوزراء  عــلــى 

ــھ    ـكلٌ   – والوزراء    – فیـما یخصـــ

ھ من  ل ـب انون، ویُعـم ذا الـق ذ ـھ تنفـی

في  نشـــــره  ــاریخ  لت ــالي  الت الیوم 

 الجریدة الرسمیة.

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة

 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل
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General -  عام 

 

 

 

 م   2022 أبريل  26 التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 
 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  

 
 

 

قانون  الموضوع: مركز   مشروع  إنشاء  لمشروع  والضمان  القرض  اتفاقيتي  على  بالتصديق 

في   والتحكم  للمراقبة  الجديد  البحرين التحكم  مملكة  حكومة  بين  والماء  الكهرباء  شبكات 

 .2022( لسنة 2والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

أرفق  م2022  أبريل   26  خيبتار      المجلس ،  الصالح رئيس  السيد علي بن صالح  ، معالي 

بالتصديق على  مشروع قانونمن  (، نسخة  4د    5ل ت ق / ف    ص  840ضمن كتابه رقم )

شبكات  اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في  

االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  البحرين  مملكة  حكومة  بين  والماء  الكهرباء 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،    ،2022( لسنة  2واالجتماعي، المرافق للمرسوم رقم )

 . للجنة الشؤون المالية واالقتصاديةوذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 
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General -  عام 

 

اجتماعها    م2022  أبريل   26  وبتاريخ      والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة   دي ا حالعقدت 

 .وقرار مجلس النواب بشأنه ،رالقانون المذكو مشروع حيث اطلعت على  ،ينثالث وال

 

 

لمبتاد  وأحاتا  القتانون    مشتتتتروع  إلى عتد  مختال تة  –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة     

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

بالتصررديق على اتفاقيتي القرض والضررمان لمشررروع   مشررروع قانون  ترى اللجنة ستتالمة      

شررربكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة  إنشررراء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في 

( لسرنة 2البحرين والصرندوق العربي لإلنماء االقتصرادي واالجتماعي، المرافق للمرسروم رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ،2022

 

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                               
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



 General  -  عام 

 

 

 

 م2022أبريل  26التاريخ: 
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي الموقر 
 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 
 

ال بالرأي  مذكرة  قانونبخصوص    قانونيالموضوع:  اتفاقيتي    مشروع  على  بالتصديق 
التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء  القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز  

 والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 
وبعد     أعاله،  الموضوع  بشأن  القانوني  بالرأي  مذكرة  بتقديم  سعادتكم  تكليف  على  بناًء 

وعلى اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد  على الدستور،    االطالع
للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي  

بتاريخ  لإلنماء االقتصا المنامة    ، ،2021نوفمبر    22دي واالجتماعي، الموقعتين في مدينة 
 :نفيد سعادتكم باآلتي

 
 :قانون مشروع المحتوى   - أوالا 

من مادتين، نصت المادة األولى منه على أن    -فضاًل عن الديباجة    – يتألف مشروع القانون  
للمراقبة   المصادقة  الجديد  التحكم  مركز  إنشاء  لمشروع  والضمان  القرض  اتفاقيتي  على 

والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي لإلنماء 
، والمرافقتين  2021نوفمبر    22ماعي، الموقعتين في مدينة المنامة بتاريخ  االقتصادي واالجت 

 ، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. لهذا القانون
 
 

ا   :مشروع القانونأهداف ومبررات   -  ثانيا
ودعم   االقتصادية  التنمية  تحقيق  إلى  القانون  مشروع  التحتيةيهدف  المشاريع    البنية  ودعم 

م مع  2021نوفمبر    22وقعت مملكة البحرين بتاريخ  في سبيل ذلك فقد  و الحيوية في البالد،  

إنشاء  لمشروع  اتفاقيتي قرض وضمان  االقتصادي واالجتماعي  لإلنماء  العربي  الصندوق 

   الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء.مركز التحكم 



 General  -  عام 

 

 

مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة  الى  ويسعى مشروع القانون   

المشاريع  وتصب هذه  أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو االقتصادي المستدام،  

 .في مصلحة الوطن والمواطن

 :النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة – ثالثا
 ( من الدستور على أن: 10تنص المادة )  

االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام   - " أ  
والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين،  

 في حدود القانون . وذلك كله 
تعمل الدولة على تحقيق الوحدة االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    - ب  

 ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها." 
  

بقانون، ويجوز أن  تُعقد القروض العامة    -أ "( من الدستور على أن : 108وتنص المادة )
تقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود االعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون  

 الميزانية. 
يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً    -ب

 "وفقاً للقوانين الخاصة بها.
  في شأن الكهرباء والماء   1996( لسنة  1)   مرسوم بقانون رقمال( من   3وتنص المادة ) 

يكون للوزارة جميع السلطات والصالحيات الالزمة لتوفير الكهرباء  على أن: "    وتعديالته
تحدد وأن  الالزمة،  والمشروعات  األعمال  كافة  بتنفيذ  القيام  ذلك،  سبيل  في  ولها    والماء، 

 على األخص: أولويات تنفيذها في إطار الخطة العامة للدولة، ولها 
. إقامة وإدارة وصيانة منشآت الكهرباء المتعلقة بإنتاج ونقل وتطوير وتوزيع وبيع الطاقة 1

 . االستخداماتالكهربائية لجميع 
واستهالك    .2 وتوزيع  بإنتاج  المتعلقة  والتصميمات  والتجارب  والبحوث  الدراسات  إجراء 

 وترشيد الطاقة الكهربائية. 
دارتها وصيانتها وكل ما يلزم لتوفير مياه الشرب وتحليتها وتخزينها  . إقامة منشآت المياه وإ 3

 " وتوزيعها وبيعها.
 
 

ا   إجراءات ومبررات صدور المشروع بقانون:  – رابعا
 

م،  2022  يناير   6  تمت أحالة مشروع بقانون محل الرأي الى مجلس النواب الموقر بتاريخ
وعلى   المبدأ،  حيث  من  بقانون  مشروع  على  بموافقة  الموقر  النواب  مجلس  قرار  وصدر 

 من دور االنعقاد الرابع العادي من الفصل   (الثالثين ) جلسته نصوص مواد المشروع، في 
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أبريل   26بتاريخ ، وأحيل الى مجلس الشورى م2022 أبريل26 بتاريخالتشريعي الخامس، 
 م. 2022

،  والمالحق المرفقة بها   مع االتفاقيتين بعد االطالع على مشروع القانون ودراسة نصوصه  و  
الصندوق العربي    أنتتمثل في    مبررات إصدار مشروع القانون أن    الى  نخلصنا أن  يُمكن

بتقديم تمويل ميسر لمشروع    األولى  االتفاقيةبموجب    سيقوم  لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،
إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بقيمة عشرة ماليين  
دينار كويتي، إذ يأتي هذا المشروع تلبية لالحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع  

والماء. والصناعية  الكهرباء  المتنامية اإلسكانية  المشاريع  واالستثمارية وفي مختلف    لدعم 
 المجاالت بمملكة البحرين.

ساهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها سي   المزمع تنفيذه  إن المشروعحيث  
 هيئة الكهرباء والماء بكل جودة وموثوقية، بما يحقق األهداف المرجوة. 

وبرمجيات جمع    أن أعمال المشروع تتضمن عدة مراحل أساسية من بينها تشغيل معداتو 
البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة االتصاالت، بما فيها شبكة األلياف  

سكادا لثالثة أعوام، إضافةً إلى األعمال المدنية  الضوئية والملحقات، وأعمال صيانة نظام اال
والتصميم المعماري لمبنى  سكادا،  والخدمات الفنية واالستشارية الالزمة لتصميم أعمال اال

مركز التحكم، وإعداد وثائق المناقصات وتحليلها والمساعدة في تحليل العروض والتعاقد،  
 واإلشراف على تنفيذ المشروع. 

الحالي بغرض رفع مستوى  و  المركز  ليحل مكان  بناء مركز حديث  يتضمن  المشروع  إن 
ء ولضمان التشغيل األمثل، كما أنه  التحكم والمراقبة في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والما

المركز   تعطل  حال  في  الطارئة  للحاالت  كمركز  الحالي الستعماله  المركز  تأهيل  يتضمن 
تنفيذ المشروع وفق حزمتي عمل منفصلتين تتمثل األولى في حزمة أعمال    وسيتمالرئيسي.  

المدنية واإللكتر تتضمن حزمة األعمال  لمبنى  أجهزة وأنظمة االسكادا، والثانية  وميكانيكية 
مركز التحكم الجديد، إضافةً إلى التعديالت في مركز التحكم القائم لتحوليه إلى مركز تحكم  

 للطوارئ.
حيث تم إبرامها بين حكومة مملكة البحرين    هذا القرض،  جاءت لضمان  االتفاقية الثانيةأما  

أجل  )الضامن( والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )الصندوق العربي( من  
ضمان حكومة مملكة البحرين التزامات المقترض )هيئة الكهرباء والماء( للقرض الممنوح  
من الصندوق العربي لتمويل مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات  

 الكهرباء والماء )المشروع( 
 

ا   بمشروع القانون:  هيئة التشريع والرأي القانونيرأي  -خامسا
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باستقراء أحكام االتفاقيتين يتبين أنهما ال تتعارضان مع أحكام  في رأيها أنها  قد بينت  و   -
(  108التصديق عليهما بموجب قانوٍن إعماالً لحكم المادة )  لنفادهماالدستور، وأنه يلزم  

 من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة وتُكفل بقانون. 
 
 

ا   الرأي القانوني: -سادسا
 اتفاقيتين على النحو االتي: يتألف من   ه القانون تبين أن االطالع على مشروع بعد  
 

االقتصادي   لإلنماء  العربي  والصندوق  والماء  الكهرباء  هيئة  بين  القرض  اتفاقية   : أوالا
واالجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في  

 شبكات الكهرباء والماء: 
 

بين    تم االتفاق عليها( مالحق،  3( مواد و) 9من )  –فضالً عن الديباجة    –تتألف االتفاقية  
واالجتماعي   االقتصادي  لإلنماء  العربي  والصندوق  )المقترض(  والماء  الكهرباء  هيئة 
)الصندوق العربي( بهدف تمويل إنشاء مركز التحكم للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء  

 والماء.
نظمت إذ    حيث  السداد،  وآلية  والتكاليف  والفائدة  بالقرض  المتعلقة  األحكام  األولى(  )المادة 

( مبلغ  المقترض  على منح  العربي  الصندوق  د.ك ) عشرة ماليين  10,000,000وافق   )
دينار كويتي( لتغطية جزء من تكاليف المشروع، على أن يدفع المقترض فائدة سنوية قدرها 

وبة من القرض وغير المسددة، يبدأ سريانها بالنسبة لكل مبلغ  عن جميع المبالغ المسح   2.5%
بناء على طلب   –من تاريخ سحبه.  كما يلتزم المقترض في حال إصدار الصندوق العربي  

% سنوياً على أصل المبلغ غير    0.5تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بدفع    –المقترض  
الثة من االتفاقية يتضمن التعهد الكتابي النهائي  المسحوب الصادر بشأنه التعهد )وفقأ للمادة الث 

غير القابل للرجوع فيه تعهد البنك بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من القرض 
 ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا ألغي أو أوقف حق المقترض في السحب(. 

أشهر في األول من كانون الثاني  ووفقاً ألحكام هذه المادة فأن الفوائد والتكاليف تسدد كل ستة  
في   أو  الكويت  دولة  السداد  مكان  ويكون  سنة،  كل  من  )يوليو(  تموز  من  واألول  )يناير( 

 األماكن التي يحددها الصندوق العربي. 
وبينت )المادة الثانية( أحكام العمالت إذ نصـت على أن ســحب مبالغ القرض والوفاء  به  

قة بهذه االتفاقية ستكون بالدنانير الكويتية، وأجازت هذه المادة  وجميع المعامالت المالية المتعل
بالحصول    – بناء على طلب المقترض وباعتباره وكيالً عنه    –أن يقوم الصندوق العربي  

على العمالت األجنبية التي تكون مطلوبة لدفع الضرائب الممولة من القرض على أن يعتبر  
ار الدنانير الكويتية التي لزمت في تاريخ السحب  المبلغ المسحوب من القرض مساوًيا لمقد

 للحصول على العملة األجنبية.  كما أجازت هذه المادة الوفاء بمبلغ القرض، أو الفوائد، أو  
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التكاليف بالدنانير الكويتية، أو بذات العمالت التي دفع بها مبلغ القرض للمقترض أو بأي 
وذلك وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده بنك  عملة أخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي  

 الكويت المركزي في وقت السداد. 
أما ) المادة الثالثة( فقد نظمت أحكام سحب مبالغ القرض واستعمالها إذا بينت إجراءات طلب 
السحب، والمستندات الالزمة، وجواز إصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، وأوجه  

 دة التي يكون للمقترض فيها الحق في طلب السحب.التصرف بالمبالغ، والم
وتناولت )المادة الرابعة( األحكام المتعلقة بتنفيذ المشروع وإدارة القرض حيث تعهد المقترض  

الالزمة   األموال  العربي    –بتوفير  الصندوق  قرض  إلى  عناصر    –باإلضافة  كافة  لتنفيذ 
روع المقدرة، كما ألزمت المقترض بتنفيذ  المشروع لمقابلة أي زيادة قد تطرأ في تكاليف المش

للمواعيد المحددة له واالشتراطات المبينة في المادة، ونصت على أن يلتزم   المشروع وفقاً 
المقترض بكافة اإلجراءات التي من شأنها أن تمكن ممثلي الصندوق العربي من االطالع  

التي يطلبها الصندوق العربي  على سير عمل المشروع وإدارته، باإلضافة إلى تقديم التقارير  
القرض واألوضاع   وإنفاق حصيلة  بالمشروع  المتعلقة  والبيانات  المعلومات  تتضمن  والتي 

 المالية واإلدارية للمقترض.
وأخيراً ألزمت هذه المادة المقترض بدفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف تكون مستحقة  

 ها.بموجب قوانين الدولة التي يجوز سداد القرض بعملت
ونظمت ) المادة الخامسة( األحكام المتعلقة بإلغاء القرض ووقف السحب منه، حيث أجازت  

ما لم يكن قد أصدر الصندوق العربي بشأنه تعهداً    –للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض  
 وذلك بتوجيه إخطار إلى الصندوق العربي.  –نهائياً غير قابل للرجوع  
المادة الحاالت التي يكون للصندوق العربي فيها الحق في وقف سحب  وبينت الفقرة الثانية من  

مبالغ القرض كلياً أو جزئياً، ومن أبرز تلك الحاالت عدم قيام المقترض أو الضامن بالوفاء 
عليه   المترتبة  المالية  االلتزامات  من  غيرها  أو  الفوائد  أو  القرض  أصل  بسداد  بالتزاماته 

أتفاقية بين المقترض أو الضامن والصندوق العربي، وعدم قيام  بموجب هذه االتفاقية أو أية  
الوقف واإللغاء  آلية  المادة  بينت هذه  بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية وشروطها.  كما  المقترض 

 واآلثار المترتبة عليهما. 
وأكدت ) المادة السادسة( على القوة الملزمة لالتفاقية، وبينت أن عدم استعمال أي من الطرفين  

حقوقه المقررة بموجب هذه االتفاقية أو تأخره في ذلك ال يعني تنازله عنها، كما نظمت المادة ل
األحكام المتعلقة بآلية تسوية المنازعات الناشئة عن االتفاقية وذلك باللجوء إلى التحكيم إذا ما 

 فشلت التسوية الودية في حل المنازعات بين الطرفين. 
السابعة ( المادة   ( واألحكام    كما تضمنت  بآلية اإلخطار،  المتعلقة  أحكاًما متفرقة كاألحكام 

عن   إجراء  أي  باتخاذ  أو  السحب  طلبات  على  بالتوقيع  المعني  الشخص  بتفويض  المتعلقة 
المقترض حيث نصت على أن يمثل المقترض وزير شؤون الكهرباء والماء أو أي شخص  

 آخر ينيبه بموجب تفويض كتابي رسمي. 
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لثامنة( األحكام المتعلقة بنفاذ االتفاقية إذ بينت آلية النفاذ حيث نصت على  ونظمت ) المادة ا
أن تصبح االتفاقية نافذة بتقديم األدلة الكافية للصندوق العربي التي تثبت بأن إبرام هذه االتفاقية 
من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وبأن االتفاقية قد تم التصديق عليها على  

 الزم قانوناً. كما نظمت هذه المادة حاالت وأحكام اإلنهاء كحق الصندوق العربي في  النحو ال
( يوماً من تاريخ التوقيع  180إنهاء االتفاقية إذا لم يستوِف المقترض شروط النفاذ خالل )

 على االتفاقية. 
الخارجي،   والقرض  البضائع،  أو  والبضاعة  المشروع،  التاسعة(  )المادة  عرفت  وأخيراَ 

 امن، كما تضمنت عناوين مراسالت طرفي االتفاقية. والض
( وصف المشروع، بينما  2( أحكام السداد، وتضمن الملحق ) 1أما المالحق، فقد نظم الملحق )

 ( عناصر المشروع واستخدامات حصيلة القرض. 3بين الملحق )
 

شب في  والتحكم  للمراقبة  الجديد  التحكم  مركز  إنشاء  مشروع  ضمان  اتفاقية  ا:  كات  ثانيا
 الكهرباء والماء بين حكومة البحرين، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي:  

 
( مادة، حيث تم إبرامها بين حكومة مملكة  11فضالً عن الديباجة من )  –تتألف هذه االتفاقية    

البحرين )الضامن( والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي )الصندوق العربي(  
أجل ضمان حكومة مملكة البحرين التزامات المقترض )هيئة الكهرباء والماء( للقرض  من  

الممنوح من الصندوق العربي لتمويل مشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم  
 في شبكات الكهرباء والماء )المشروع(. 

القرض واعتبارها    حيث نصت المادتان )األولى والثانية( على موافقة الضامن على اتفاقية
جزًءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وبأن يضمن دون قيد أو شرط جميع التزامات المقترض  

 الواردة في اتفاقية القرض.
وبينت )المادة الثالثة( التزام الضامن فيما يتعلق بأولوية القرض، وأوضحت )المادة الرابعة(  

بتنفيذ   يتعلق  فيما  الضامن  واإلجراءات التزامات  الالزمتين  والكفاءة  بالعناية  المشروع 
 والتدابير الواجب اتخاذها بهذا الشأن. 

فيما نصت )المادة الخامسة( على التزام الضامن بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف  
األخرى بالكامل دون أي خصم، مع األعفاء من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة  

 لضامن أو القوانين المطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. بموجب قوانين ا
كما نصت على أن تُعفى من تلك الفرائض المالية اتفاقية الضمان واتفاقية القرض والتصديق  

 عليهما وتسجيلهما. 
ونصت )المادة السادسة( على إعفاء سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف األخرى من جميع  

ال وتمتع جميع مستندات  قيود  المستندات  االلتزام بسرية  السابعة( على  )المادة  نقد. ونصت 
 وأموال وموجودات الصندوق العربي بالحصانة. 
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كما أكدت )المادة الثامنة( على صحة ونفاذ حقوق وواجبات طرفي االتفاقية، وعدم النزاعات  
يعرض النزاع على التحكيم    بين الطرفين وذلك بطريق االتفاق الودي بينهما وإذا تعذر ذلك

 وفقاً لآللية المبينة في المادة. 
ونظمت )المادة التاسعة( األحكام المتعلقة باإلخطارات المتبادلة بين طرفي االتفاقية، واألحكام  

 أي إجراء عن الضامن  باتخاذالمتعلقة بتفويض الشخص المعني بالتوقيع على المستندات أو 
زير المالية واالقتصاد الوطني أو أي شخص آخر ينيبه  حيث نصت على أن يمثل الضامن و 
 عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. 

القرض،   اتفاقية  نفاذ  بمجرد  نافذة  االتفاقية  أن تصبح  العاشرة( على  )المادة  المادة  ونصت 
 وتضمنت )المادة الحادية عشرة( عناوين مراسالت طرفي االتفاقية. 

 
القوانين    وال  أنها ال تتعارض مع أحكام الدستورد  بعد االطالع على األحكام السابقة نجو

( 108التصديق عليهما بموجب قانوٍن إعماالا لحكم المادة )  االتفاقيتين  ، ويلزم لنفاذالنافذة
 من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة وتُكفل بقانون. 

 

 

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،، 

 

 

 عليسالم أحمد إ المستشار الدكتور         المستشار الدكتور علي حسن الطوالبه  

 المستشار القانوني لشؤون اللجان        نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين 
 



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )5(املرفق 
 

 

 

 

 

 مذكرة 
 ماليالرأي ال

 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل
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 2022 بريلأ   24التاريخ :  
 

 سعادة السيد خالد حسين المسقطي    المحترم 
 رئيس لجنة الشؤون االقتصادية والمالية 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،، 

 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض  بخصوص  والمالي  مذكرة بالرأي االقتصاديالموضوع: 

والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة 
 مملكة البحرين والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

 
 بشأن الموضوع أعاله، نود توضيح التالي:  والمالي بناًء على تكليف سعادتكم بإبداء الرأي االقتصادي

 
تم التوقيع على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات 

  22بتاريخ    الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 .2021نوفمبر 

 
ذلك   توقيعجاء  وتوقيع  لدى  القرض  اتفاقية  على  العربي  والصندوق  والماء  الكهرباء  المالية    هيئة  وزير 

الوطني البحرين  واالقتصاد  مملكة  البحرين    ممثاًل عن حكومة  مملكة  بين حكومة  الضمان  اتفاقية  على 
فترات سماح وسداد  على  و   بموجب االتفاقية بتقديم تمويل ميسر  العربي  والصندوق العربي، ليقوم الصندوق 

عشرة ماليين )لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بقيمة    طويلة
بأن مملكة البحرين قد سبق لها أن اقترضت من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي   . علماً (كويتي  دينار

 . في مختلف المجاالتقتصادية الا  هالتمويل مشاريع 1978واالجتماعي منذ العام 
 

نتاج ونقل الماء  إ يهدف المشروع إلى تلبية االحتياجات المتنامية إلى خدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، و 
مختلف   في  البحرين  مملكة  تنفذها  التي  واالستثمارية  والتطويرية  والصناعية  اإلسكانية  المشاريع  لدعم 

ومراقبة شبكتي الكهرباء والماء، وتحويل مركز   لوذلك من خالل إنشاء مركز تحكم جديد لتشغيالمجاالت،  
 طارئة. التحكم القائم إلى مركز احتياط الستخدامه في الحاالت ال 
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توريد  في ذلك  بما  الحالي،  التحكم  تأهيل مركز  إنشاء مركز تحكم جديد وإعادة  المشروع  أعمال  وتشمل 
وتشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة االتصاالت، بما  

السكا إلى األعمال  فيها شبكة األلياف الضوئية والملحقات، وأعمال صيانة نظام  لثالثة أعوام، إضافًة  دا 
مركز   لمبنى  المعماري  والتصميم  السكادا،  أعمال  لتصميم  الالزمة  واالستشارية  الفنية  والخدمات  المدنية 
التحكم، وإعداد وثائق المناقصات وتحليلها والمساعدة في تحليل العروض والتعاقد، واإلشراف على تنفيذ  

 .المشروع
 

سوف يتم   ن هي الضامن األساسي لهذا القرض الذيمملكة البحري  حكومة  أن وبناًء على ما تقدم فإنه تبين  
أثر من قبل هيئة الكهرباء والماء، وبذلك لن يكون    سداده ضافيًا على  إ  ئًا مالياً يشكل عب  ن ل مباشر و   له 

حيال هذا التمويل    يفاء بالتزاماتها الماليةهيئة الكهرباء والماء اإل  في حال لم تستطعو   .  العامة للدولة  الميزانية
 . كون الحكومة هي الضامن الرئيسي لهذا القرض للدولة الدين العام تحت مظلة درج نيفسوف 

 
المالية واالدارية ، فقد 2021و  2020للعام    وباإلضافة إلى ذلك، وبناًء على بيانات تقرير ديوان الرقابة 

نها اقترضت من عدة جهات لتمويل برامجها التطويرية، كما هو موضح في  أ سبق لهيئة الكهرباء والماء  
 الجدول أدناه: 

 
 

 الجهة المقترضة 
 

 أغراض القرض 
 

رصيد القرض كما في  الجهة المقرضة 
 2020ديسمبر  31

 
 
 

 هيئة الكهرباء والماء
 
 
 

للتنمية  قروض متفرقة  الكويتي  الصندوق 
 االقتصادية العربية 

40,818,824 

لإلنماء  تطوير شبكة نقل المياة العربي  الصندوق 
 االقتصادي واالجتماعي 

29,777,064 
18,928,053 

 4,537,090 صندوق أبوظبي للتنمية  تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية 
 24,479,274 للتنمية الصندوق السعودي  تطوير شبكة الكهرباء 

 176,652,976 البنك اإلسالمي للتنمية 
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مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات  في  همية  لألونظرًا  
لحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء  ول   ،التنمية وتحقيق النمو االقتصادي المستدام

األهداف المرجوة في   ه منيحقق س  لماالقانون    مشروع  ه من المهم الموافقة علىأننرى  والماء بكل جودة،  
 ، واألمر متروك للجنة الموقرة. مجال البنية التحتية والتي تحقق استدامة الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام،،، 
 
 
 
 

         زهرة يوسف رحمه
 المالي واالقتصادي المستشار

 



  

 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )6(املرفق 
 

 

 

 

 

 قرار 
 فقاتھمجلس النواب ومر

 

 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



26 أبريل 2022م
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