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  )١(ملحق رقم 
   اخلدماتتقرير جلنة 

  مشروع قانون خبصوص 
  بإنشاء مجعية مرشدات البحرين

  ) ٥٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
   م ٢٠٠٤لسنة 

 



 ٧٤

 
  

  

  

  

  م٢٠٠٧ فرباير  ١٤: التاريخ
  

  
  تقرير جلنة اخلدمات

   ول من الفصل التشريعي الثاني العادي األددور االنعقا
حرين ، بإنشاء مجعية مرشدات الب(  )  لسنة ( ) رقممشروع قانون خبصوص 

  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤( املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  :مقدمــة

  

رئيس السيد علي بن صاحل الصاحل       صاحب املعايل    أرسل م   ٢٠٠٧ يناير   ١٧بتاريخ    
مشروع قانون  بشأن  إىل جلنة اخلدمات     ) ١/ص ل خ ت     /٤( خطاب رقم   جملس الشورى   

لسنة ) ٤٥( فق للمرسوم امللكي رقم     بإنشاء مجعية مرشدات البحرين، املرا    ( ) لسنة  ( ) رقم  
    . لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على السم، وذلك ٢٠٠٤

  

  :إجــراءات اللجنــة: ًأوال

 ،  ٦ ينـاير،    ٢٣ناقشت اللجنة مشروع القانون يف أربعة اجتماعات عقدت بتواريخ           •
 م وذلك خالل دور االنعقاد العـادي األول مـن الفـصل           ٢٠٠٧ فرباير   ١٣ ،   ١١

 . التشريعي الثاين للمجلس
   



 ٧٥

 
 يف اجتماع اللجنة الثـاين، حيـث        وزارة التربية والتعليم  وبدعوة من اللجنة ، شاركت      

   :حضر االجتماع كل من
 
  .وزير التربية والتعليم   ماجد بن علي النعيميسعادة  الدكتور  . ١
  . مستشار سعادة الوزير      لدكتور جمدي متويل يوسفا. ٢
  .واألنشطة الطالبية الوكيل املساعد للخدمات التربوية     خالد إمساعيل العلويالدكتور . ٣ 
  .املرشداتومديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية      اجليب  يوسف الدكتورة شيخة. ٤
  .ن املنظمات واللجانؤومدير إدارة ش       األستاذ حممد صاحل احلداد. ٥
  . نظماترئيس امل       األستاذة أمينة عيسى حممد. ٦
  .باحثة قانونية     الدوسري  سعوداألستاذة أمساء. ٧

 
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة  كل من •
 .ن السشؤواملستشار القانوين ل    الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 .ن جلان السؤواملستشار القانوين لش      األستاذ حمسن محيد مرهون .٢
 .  بالسأخصائي قانوين         ميادة جميد معارجنسةاآل .٣
  

 .)مرفق(  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اطلعت اللجنة على رأي •

 .اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب، وتقرير جلنة اخلدمات مبجلس النواب •

  .زينب يوسف أمحدتوىل أمانة سر اللجنة السيدة  •

  
 :آراء اجلهات املعنية : ًثانيا  •

 :ةرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانوني -

  .         انتهت اللجنة إىل سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية



 ٧٦

 :التربية والتعليمرأي وزارة  -

 يعىن بتطوير    حيث إنه   له أمهية كبرية،   أن مشروع القانون  أوضح ممثلو الوزارة    
دور املرشدات البحرينيات لذا فإن الوزارة تشجع وتدعم هذا املشروع، وخاصة           

فوجود مثل هذه اجلمعيـة يعـزز       .  ضوء ضعف اإلقبال على العمل التطوعي      يف
مع . العمل التطوعي لدى الطالبات، ويعمل على غرس روح االنتماء إىل اجلماعة          

مراعاة أن تستمد اجلمعية نظمها من املبادئ العاملية والعربية واإلقليمية للمرشدات        
ذه اجلمعية على تربية الفتيـات      مع األخذ بعادات وتقاليد البالد، كما ستعمل ه       

وتأهيلهن ليكن مواطنات صاحلات، وإتاحة الفرصة هلن للمشاركة يف املـؤمترات           
الكشفية والدورات العلمية اخلاصة باحلركة الكشفية، وذلك ال ميكن أن يتم إال            

  .بوجود مجعية للمرشدات أسوة بباقي الدول
 

 

  :رأي اللجنة : ًثالثا 
  

 القانون مع سعادة وزير التربية والتعليم وممثلي الوزارة          بعد التباحث يف مشروع   
واملستشارين القانونيني، و االستماع إىل مرئيام ومالحظام، رأت اللجنة أن          
مشروع القانون جاء ملبياً للحاجة اليت شرع من أجلها، وخصوصاً أن مملكـة             

ومن املهم سن   البحرين  تعترب من أوىل الدول اليت نشأت ا حركة املرشدات،            
قانون ينظم هذه احلركة ضمن مجعية معترف ا ذات أهداف واضحة وحمـددة          

  .كما هو وارد يف مشروع القانون
  
  
  
  
  
  



 ٧٧

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : ًرابعا 
  

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

 

  .مقرراً أصـلياً    الدكتورة عائشة سامل مبارك  - ١        

  . مقرراً احتياطياً    األستاذة مسرية إبراهيم  رجب  - ٢
  

  

  :  توصية  اللجنـــة: ًخامسا

  :يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت توصلت اللجنة إىل التوصيات التالية

 .دأ املوافقة على مشروع القانون من حيث املب .١

 .املوافقة على التعديالت كما وردت يف اجلدول املرفق  .٢

 

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

  

  

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



  
  
  
 

٧٨

  مات بشأناخلدتقرير جلنة 
  بإنشاء مجعية مرشدات البحرين،(        ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  (  ) مشروع قانون رقم

بإنشاء مجعية مرشدات (     )  لسنة 
فق للمرسوم امللكي رقم البحرين،املرا

  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(
  

  حنن محـد بـن عيـسى آل خليفـة          
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور ،
أقر جملس الـشورى وجملـس النـواب       
القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليـه        

  :وأصدرناه
  

  (  ) مشروع قانون رقم
بإنشاء مجعية مرشدات (     )  لسنة 

للمرسوم امللكي رقم البحرين،املرافق 
  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(

  
  دون تعديل

  
  
  
  
  

  (  ) مشروع قانون رقم
بإنشاء مجعية مرشدات (     )  لسنة 

البحرين،املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(

  
) اإلطالع( ذف مهزة   حبتوصي اللجنة    -

  .يف الديباجة

  (  ) مشروع قانون رقم
شدات بإنشاء مجعية مر(     )  لسنة 

البحرين،املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(

  
  حنن محـد بـن عيـسى آل خليفـة          

  .ملك مملكة البحرين
   على الدستور ،طالعاالبعد 

أقر جملس الشورى وجملـس النـواب       
القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليـه        

  :وأصدرناه
  
  



  
  
  
 

٧٩

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 

  )١(مادة 
  تعاريف

يف تطبيق أحكام هذا القـانون يقـصد        
كلمات والعبـارات التاليـة املعـاين       بال

املوضحة قرين كل منها، ما مل يقـتض        
  :سياق النص خالف ذلك

  . وزارة التربية والتعليم:الوزارة
  . وزير التربية والتعليم:الوزير

  . مجعية مرشدات البحرين:اجلمعية
  . جملس إدارة اجلمعية:جملس اإلدارة

  )١(مادة 
  تعاريف

  دون تعديل
  

  )١(مادة 
  تعاريف

  دون تعديل
  

  )١(مادة 
  تعاريف

يف تطبيق أحكام هذا القـانون يقـصد        
بالكلمات والعبارات التاليـة املعـاين      
املوضحة قرين كل منها، ما مل يقـتض        

  :سياق النص خالف ذلك
  . وزارة التربية والتعليم:الوزارة
  . وزير التربية والتعليم:الوزير

  . مجعية مرشدات البحرين:اجلمعية
  . جملس إدارة اجلمعية:جملس اإلدارة

  
  )٢(مادة 

  إنشاء اجلمعية
مجعيـة مرشـدات    "تنشأ مجعية تسمى    

تتمتع بالشخصية االعتباريـة،    " البحرين
وختتص وحدها دون غريها باإلشـراف      

  )٢(مادة 
  إنشاء اجلمعية
  دون تعديل

  

  )٢(مادة 
  إنشاء اجلمعية
  دون تعديل

  

  )٢(مادة 
  إنشاء اجلمعية

مجعيـة مرشـدات    "تنشأ مجعية تسمى    
تتمتع بالشخصية االعتباريـة،    " البحرين

وختتص وحدها دون غريها باإلشـراف      



  
  
  
 

٨٠

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
على حركة اإلرشاد واملرشدات يف مملكة      
البحرين، ويكون مقرها الرئيسي مدينـة      
املنامة، وجيوز بقرار من جملـس اإلدارة       

 فروع هلا يف مناطق أخـرى مـن         إنشاء
  .اململكة

  

لكة على حركة اإلرشاد واملرشدات يف مم
البحرين، ويكون مقرها الرئيسي مدينة     
املنامة، وجيوز بقرار من جملـس اإلدارة       
إنشاء فروع هلا يف مناطق أخرى مـن        

  .اململكة

  )٣(مادة 
  اإلشراف على اجلمعية

تتوىل الوزارة اإلشراف علـى اجلمعيـة       
ـًا       إداريا ومالياً وتربوياً وثقافياً وفقــ

  .ألحكام هذا القانون
  

  )٣(مادة 
  شراف على اجلمعيةاإل

  دون تعديل
  

  )٣(مادة 
  اإلشراف على اجلمعية

  دون تعديل
  

  )٣(مادة 
  اإلشراف على اجلمعية

تتوىل الوزارة اإلشراف علـى اجلمعيـة     
ـًا       إداريا ومالياً وتربوياً وثقافياً وفقــ

  .ألحكام هذا القانون

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

  
  

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

ü     تعـاليم الـدين    (متت إضافة عبارة
 بعد  )اإلسالمي والعادات العربية و   

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

صي اللجنة باملوافقة على النص كما  تو-
  . احلكومةورد من

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

  
  



  
  
  
 

٨١

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  
  
  

متـها مـن    تستمد اجلمعية مبادئها وأنظ   
األنظمة العامليـة والعربيـة واإلقليميـة       
للمرشدات مع مراعاة تقاليـد الـبالد       

  .االجتماعية والثقافية
  

  . الواردة يف املادة)مراعاةمع (عبارة 
   وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة        

  :بعد التعديل
تستمد اجلمعية مبادئها وأنظمتها مـن      
األنظمة العاملية والعربيـة واإلقليميـة      

تعـاليم الـدين    للمرشدات مع مراعاة    
تقاليـد  اإلسالمي والعادات العربية و   

  .البالد االجتماعية والثقافية

  
  
  

تستمد اجلمعية مبادئها وأنظمتها مـن      
األنظمة العاملية والعربيـة واإلقليميـة      
للمرشدات مع مراعاة تقاليـد الـبالد       

  .االجتماعية والثقافية
  

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

تكون أهداف اجلمعية ووظائفها علـى      
  :النحو اآليت

  
  
  
  

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

ü   التعاون وتبـادل    (مت استبدال عبارة
اخلربات وبرامج التوأمة مع مجعيات 

مبـدأ تـضامن     (ةبعبـار ) أخرى
الواردة يف الفقرة األخـرية     ) األخوة
  .من املادة

  وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة         

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

باملوافقة على الـنص    صي اللجنة   تو -
نه أكثـر   ألكما جاء من احلكومة،     

 النابعـة    مع حركة املرشدات   اتساقاً
من نشر التضامن األخـوي بـني       
أوساط الشباب، مع إضـافة بنـد       

بالصياغة ) ز( جديد حيمل احلرف    

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

تكون أهداف اجلمعية ووظائفها علـى      
  :النحو اآليت

  
  
  
  



  
  
  
 

٨٢

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  
  
  
يم حركة اإلرشاد واملرشـدات      تنظ -أ  

ونشر أصوهلا ومبادئها ورسم الـسياسة    
  .العامة هلا واإلشراف على تنفيذها

  
لعمل على تربية الفتيات وتأهيلهن      ا -ب

  .ليكن مواطنات صاحلات
 
رعاية الفتيات والنهوض ن للقيام      -ج  

مبسئوليان وفقاً للمبادئ اخلرية والتعاليم 
 .السامية

كوين فرق املرشدات وتـسجيلها   ت -د  
 .وإعداد قائدات هلا

اإلشراف على تنظيم األنـشطة     _ هـ  

  :بعد التعديل
تكون أهداف اجلمعية ووظائفها علـى      

  :النحو اآليت
تنظيم حركة اإلرشاد واملرشـدات     _ أ  

ونشر أصوهلا ومبادئها ورسم السياسة     
ــراف   ــا واإلشـ ــة هلـ   العامـ

  .على تنفيذها
  ربيــة الفتيــاتعلــى تالعمــل  -ب

  وتأهيلـــهن لـــيكن مواطنـــات
 .صاحلات

   رعاية الفتيات والنـهوض ـن      -ج  
للقيام مبسئوليان وفقاً للمبادئ اخلـرية     

 .والتعاليم السامية
فرق املرشدات وتسجيلها     تكوين    -د  

 .وإعداد قائدات هلا
اإلشراف على تنظيم األنشطة     .هـ

    .اليت وردت يف تعديل جملس النواب
  
  
يم حركة اإلرشاد واملرشـدات      تنظ -أ  

ونشر أصوهلا ومبادئها ورسم السياسة     
  .العامة هلا واإلشراف على تنفيذها

  
وتأهيلهن لعمل على تربية الفتيات  ا-ب

  .ليكن مواطنات صاحلات
 
رعاية الفتيات والنـهوض ـن       -ج  

للقيام مبسئوليان وفقاً للمبادئ اخلرية     
 .والتعاليم السامية

تكوين فرق املرشدات وتسجيلها     -د  
 .وإعداد قائدات هلا

اإلشراف على تنظيم األنـشطة     _ هـ  



  
  
  
 

٨٣

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
ــة  ــدورات التدريبي ــات وال واملخيم
والدراسات واللقاءات والندوات املتعلقة    

 .حبركة اإلرشاد واملرشدات
املشاركة يف املهرجانات وغريها من      -و 

أنشطة اإلرشاد على املستوى اإلقليمي 
رق متثـل مملكـة     والعريب والعاملي بف  

 .البحرين
وعلى اجلمعية يف سـبيل ممارسـتها    
ألنشطتها مراعاة مبدأ تضامن األخوة  
يف اإلرشاد الذي جيمع بني سـائر        

  .مجعيات املرشدات يف العامل
  

  
  

واملخيمات والـدورات التدريبيـة     
ات والنـدوات   والدراسات واللقاء 

 .املتعلقة حبركة اإلرشاد واملرشدات
املشاركة يف املهرجانات وغريهـا       -و 

من أنشطة اإلرشاد على املـستوى      
اإلقليمي والعريب والعاملي بفرق متثل     

 .مملكة البحرين
وعلى اجلمعية يف سبيل ممارسـتها      

التعاون وتبـادل   ألنشطتها مراعاة   
اخلربات وبـرامج التوأمـة مـع       

 اإلرشاد الـذي     يف مجعيات أخرى 
جيمع بني سائر مجعيات املرشدات     

  .يف العامل
  
  
  

ــة  ــدورات التدريبي ــات وال واملخيم
وات املتعلقة والدراسات واللقاءات والند
 .حبركة اإلرشاد واملرشدات

ــات    - و ــشاركة يف املهرجان امل
وغريها من أنشطة اإلرشاد على املستوى 
اإلقليمي والعريب والعاملي بفـرق متثـل    

 .مملكة البحرين
 التعاون وتبادل اخلربات وبـرامج   -ز

 .التوأمة مع مجعيات أخرى
وعلى اجلمعية يف سبيل ممارسـتها      

 تضامن األخوة يف    ألنشطتها مراعاة مبدأ  
اإلرشاد الذي جيمع بني سائر مجعيـات       

  .املرشدات يف العامل
  



  
  
  
 

٨٤

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  )٦(مادة 

  احملظورات
حيظر على اجلمعية االشتغال بالـسياسة،      
وال جيوز هلا أن تقدم أو تقبـل بطريـق          
مباشر أو غري مباشر أية مـساعدات أو        
معونات من أي جهة تتعارض أهـدافها       

  مع أهداف اجلمعية

  )٦(مادة 
  حملظوراتا

  دون تعديل

  )٦(مادة 
  احملظورات
  دون تعديل

  )٦(مادة 
  احملظورات

حيظر على اجلمعية االشتغال بالسياسة،     
وال جيوز هلا أن تقدم أو تقبل بطريـق         
مباشر أو غري مباشر أية مـساعدات أو        
معونات من أي جهة تتعارض أهـدافها      

  .مع أهداف اجلمعية
  )٧(مادة 

  أعضاء اجلمعية
ون اجلمعية من العضوات اآليت     تتك: أوالً

  :بيان
 :العضوات العامالت وهن  -أ 

كل زهرة أو مرشدة أو جوالـة أو        
  .قائدة أو مفوضة

 :العضوات الفخريات وهن -ب
كل من أدت حلركـة املرشـدات       

  )٧(مادة 
  أعضاء اجلمعية
  دون تعديل

  

  

  )٧(مادة 
  أعضاء اجلمعية
  دون تعديل

  

  )٧(مادة 
  جلمعيةأعضاء ا

تتكون اجلمعية من العضوات اآليت     : أوالً
  :بيان

 :العضوات العامالت وهن  - أ
كل زهرة أو مرشدة أو جوالـة أو        

  .قائدة أو مفوضة
 :العضوات الفخريات وهن -ب

كل من أدت حلركـة املرشـدات       



  
  
  
 

٨٥

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
ــت يف  ــة أو كان ــدمات جليل خ
عضويتها فائدة كـربى، وخيـتص      

  .جملس اإلدارة مبنح هذا اللقب
عيـة  وحيدد النظام األساسـي للجم    

شروط العضوية، وحقوق وواجبات    
العضوات، وجيب تسجيل العضوات    
العامالت والفخريات يف سجل يعد     

  .هلذا الغرض
يعترب عضو جملس اإلدارة حبكـم       : ثانياً

  .منصبه عضواً عامالً يف اجلمعية
  

ــت يف  ــة أو كان خــدمات جليل
عضويتها فائدة كـربى، وخيـتص      

  .جملس اإلدارة مبنح هذا اللقب
نظام األساسـي للجمعيـة   وحيدد ال 

شروط العضوية، وحقوق وواجبات    
العضوات، وجيب تسجيل العضوات    
العامالت والفخريات يف سجل يعد     

  .هلذا الغرض
يعترب عضو جملس اإلدارة حبكـم      : ثانياً

  .منصبه عضواً عامالً يف اجلمعية
  

  )٨(مادة 
  إسقاط العضوية

  
تسقط عضوية اجلمعية عن العضو يف أي       

  :ت اآلتيةمن احلاال

  )٨(مادة 
  انتهاء العضوية

ü    مادة واحدة حتت    مت دمج املادتني يف 
وقد متت إعادة ) ) ٨(مادة ( مسمى  

 .صياغة املادة على النحو املبني أدناه

  )٨(مادة 
  إسقاط العضوية

  
 توصي اللجنة باملوافقة على النص كما -

حلكومة، وعدم املوافقة علـى     ورد من ا  

  )٨(مادة 
  إسقاط العضوية

  
تسقط عضوية اجلمعية عن العضو يف أي       

  :من احلاالت اآلتية



  
  
  
 

٨٦

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
صدور حكم ائي يف جرمية خملـة         -أ 

  .بالشرف أو األمانة
رتكاب خمالفة جسيمة للقانون أو      ا -ب

خمالفة النظام العام أو اآلداب، ويف هذه       
احلالة جيب أن يكون القـرار الـصادر        
بإسقاط العضوية مسبباً ومبوافقة أغلبية      
األعضاء الذين يتألف منـهم جملـس       

 كتـايب مـع     اإلدارة وبعد إجراء حتقيق   
 .العضو املخالف

ــدم-ج  ــتراكات   ع ــداد االش  س
واملستحقات املالية للجمعية ملدة سنتني     

 .متتاليتني
ويترتب على سقوط العضوية حرمان   
العضو من ارتـداء زي املرشـدات       
ومحل شارا والتـسمي بألقاـا      

  .ومزاولة أي نشاط باسم اجلمعية

  
  وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة         

  :بعد التعديل
تنتهي عضوية اجلمعية عن العـضو يف       

  :أي من احلاالت اآلتية
 .االستقالة املكتوبة -أ 

  .الوفاة -ب
ــن -ج  ــضوية ألي م ــقاط الع  إس

 :األسباب اآلتية
حكم ائي يف جرمية خملة     صدور   -١

  .بالشرف أو األمانة
ارتكاب خمالفة جسيمة للقـانون      -٢

أو خمالفة النظام العام أو اآلداب،      
ويف هذه احلالة جيب أن يكـون       
القرار الصادر بإسقاط العضوية    
مسبباً ومبوافقة أغلبية األعـضاء     

، )٨( قرار جملس النواب بدمج املادتني      
من مشروع القانون لالختالف بني ) ٩( 

إسقاط العضوية وانتهاء العـضوية وال      
  .يستحسن مجعهما يف مادة واحدة

م ائي يف جرمية خملـة      ور حك  صد -أ
  .بالشرف أو األمانة

رتكاب خمالفة جسيمة للقانون أو      ا -ب
خمالفة النظام العام أو اآلداب، ويف هذه       
احلالة جيب أن يكون القـرار الـصادر      
بإسقاط العضوية مسبباً ومبوافقة أغلبية     
األعضاء الذين يتألف منـهم جملـس       
اإلدارة وبعد إجراء حتقيق كتايب مـع       

 .ملخالفالعضو ا
ــدم-ج  ــتراكات  ع ــداد االش  س

واملستحقات املالية للجمعية ملدة سنتني     
 .متتاليتني

ويترتب على سقوط العضوية حرمـان      
العضو من ارتداء زي املرشدات ومحـل     
شارا والتسمي بألقاـا ومزاولـة أي     

  .نشاط باسم اجلمعية



  
  
  
 

٨٧

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
الذين يتألف منهم جملس اإلدارة     
وبعد إجراء حتقيق كتـايب مـع       

 .خالفالعضو امل
ــتراكات   -٣ ــداد االش ــدم س ع

واملستحقات املالية للجمعية ملدة    
 .سنتني متتاليتني

 
ويترتب على سقوط العضوية حرمان     
العضو من ارتداء زي املرشدات ومحل      
شارا والتسمي بألقاا ومزاولـة أي      

  .نشاط باسم اجلمعية
  )٩(مادة 

  انتهاء العضوية
لتني تنتهي عضوية اجلمعية يف أي من احلا      

  :اآلتيتني
  

  )٩(مادة   
  انتهاء العضوية

 توصي اللجنة باملوافقة على النص كما -
  .ورد من احلكومة

  )٩(مادة 
  انتهاء العضوية

تنتهي عضوية اجلمعية يف أي من احلالتني       
  :اآلتيتني

  



  
  
  
 

٨٨

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  

  .االستقالة املكتوبة. أ
 .الوفاة. ب

  

  
  .االستقالة املكتوبة. أ

 .الوفاة. ب
  

  )١٠(مادة 
  اجلمعية العمومية

حيدد النظام األساسي للجمعية، تشكيل     
اجلمعية العمومية، وشروط عـضويتها،     

  .وكيفية انعقادها، واختصاصاا
  

  )٩(مادة 
  اجلمعية العمومية

  دون تعديل

  )١٠(مادة 
  اجلمعية العمومية

  دون تعديل

  )١٠(مادة 
  اجلمعية العمومية

حيدد النظام األساسي للجمعية، تشكيل     
ية العمومية، وشروط عـضويتها،     اجلمع

  .وكيفية انعقادها، واختصاصاا
  

  )١١(مادة 
  جملس اإلدارة

يكون للجمعية جملـس إدارة، يـشكل       
برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل      

  :من
الوكيل املساعد للخدمات التربوية      -أ 

  )٠١(مادة 
  جملس اإلدارة
  دون تعديل

  

  )١١(مادة 
  جملس اإلدارة

  
  
  
  

  )١١(مادة 
  جملس اإلدارة

 إدارة، يـشكل    يكون للجمعية جملـس   
برئاسة وزير التربية والتعليم وعـضوية      

  :كل من
لوكيل املساعد للخدمات التربوية    ا  - أ



  
  
  
 

٨٩

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  .والتعليم اخلاص نائباً للرئيس

التربيــة الرياضــية  مــدير إدارة –ب 
 .ية واملرشدات سكرترياً عاماًوالكشف

قسم املرشـدات مـساعد    رئيس   –ج  
 .للسكرتري العام

املؤسسة العامة للـشباب     ممثل عن    –د  
 .والرياضة حيدده رئيسها عضواً

ممثل عن جامعة البحرين حيدده      -هـ  
 .رئيسها عضواً

ممثل عن قدامى املرشدات حتـدده       -و  
 .مجعية مرشدات البحرين عضواً

القطاع اخلاص حتـدده    ممثل عن    -ز  
 .غرفة جتارة وصناعة البحرين عضواً

ل جملس اإلدارة قرار    يتشكويصدر ب 
من الوزير، وتكون مدة العـضوية      

  .أربع سنوات قابلة للتجديد

  
  

  
 توصي اللجنة بتصحيح اخلطأ النحوي      -

ــد   ــوارد يف البن ــة )  ج ( ال            لكلم
  ).مساعداً ( ، لتصبح )مساعد( 

  .والتعليم اخلاص نائباً للرئيس
التربيـة الرياضـية    مـدير إدارة  –ب 

 .والكشفية واملرشدات سكرترياً عاماً
مـساعداً  قسم املرشدات    رئيس   –ج  

 .للسكرتري العام
ة للـشباب  املؤسسة العام ممثل عن    –د  

 .والرياضة حيدده رئيسها عضواً
ممثل عن جامعة البحرين حيدده      -هـ  

 .رئيسها عضواً
ممثل عن قدامى املرشدات حتـدده       -و  

 .مجعية مرشدات البحرين عضواً
ممثل عن القطاع اخلاص حتـدده      -ز  

 .غرفة جتارة وصناعة البحرين عضواً
ل جملس اإلدارة قرار    يتشكويصدر ب 

ن مدة العـضوية    من الوزير، وتكو  
  .أربع سنوات قابلة للتجديد



  
  
  
 

٩٠

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
وحيدد الس، من بني أعضائه، من      
يشغل منـصب أمـني الـصندوق       
واملفوضة الدولية ومفوضة التدريب،    
ويبني النظام األساسـي للجمعيـة      

الحيات كل منهم وكيفية تشكيل     ص
  .اللجان واختصاصاا

  

وحيدد الس، من بني أعضائه، من      
يشغل منـصب أمـني الـصندوق     
واملفوضة الدولية ومفوضة التدريب،   
ويبني النظام األساسـي للجمعيـة      
صالحيات كـل منـهم وكيفيـة       

  .تشكيل اللجان واختصاصاا
  

  )١٢(مادة 
  اختصاصات جملس اإلدارة

  :ة باآليتخيتص جملس اإلدار
رسم الـسياسة العامـة حلركـة         -أ 

املرشدات يف البالد والسعي لتحقيق     
  .أهداف اجلمعية

دارة اجلمعية وتصريف شـئوا      إ -ب
 .وتوفري خمتلف السبل لتأدية نشاطها

 اجلمعيـة واختيـار      إدارة أموال  –ج  

  )١١(مادة 
  اختصاصات جملس اإلدارة

  دون تعديل
  

  )١٢(مادة 
  اختصاصات جملس اإلدارة

  
  
  
  
  
  
  

  )١٢(مادة 
  اختصاصات جملس اإلدارة

  : جملس اإلدارة باآليتخيتص
لـسياسة العامـة حلركـة       رسم ا  –أ  

املرشدات يف البالد والسعي لتحقيـق      
  .أهداف اجلمعية

دارة اجلمعية وتصريف شـئوا      إ -ب
 .وتوفري خمتلف السبل لتأدية نشاطها

 اجلمعيـة واختيـار      إدارة أموال  –ج  



  
  
  
 

٩١

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
املصرف الذي تودع فيه وحتديد شروط      

 .الصرف منها
وضع األنظمة واللوائح الداخلية      - د

 .الربامجو
اإلشراف على منح الـشارات      -هـ  

 املميزة للجمعيـة    واألومسة والشعارات 
 .ومحايتها من التقليد أو التزييف

وضع جـدول أعمـال اجلمعيـة        -و 
 .العمومية

اد احلساب اخلتامي للسنة املنتهية     إعد-ز
وميزانية العام اجلديد لعرضـهما علـى     

 .اجلمعية العمومية
ملنح وفقاً قبول التربعات واهلبات وا -ح 

 .للقواعد اليت يقررها الوزير
اعتماد قبول العضوات اجلديدات     -ط  

 .العامالت واختيار العضوات الفخريات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وفقـاً   (   توصي اللجنة حبذف عبارة    -

الـواردة   ) للقواعد اليت يقررها الوزير   
يفـي  ) د  ( ، ألن البند    )ح  ( يف البند   

  .بالغرض وال داعي للتكرار

املصرف الذي تودع فيه وحتديد شروط      
 .الصرف منها

 واللوائح الداخليـة    وضع األنظمة  -د  
 .والربامج

اإلشراف على منح الـشارات      -هـ  
 املميزة للجمعيـة    واألومسة والشعارات 

 .ومحايتها من التقليد أو التزييف
وضع جـدول أعمـال اجلمعيـة        - و

 .العمومية
اد احلساب اخلتامي للسنة املنتهية     إعد-ز

وميزانية العام اجلديد لعرضهما علـى      
 .اجلمعية العمومية

 . التربعات واهلباتقبول -ح 
اعتماد قبول العضوات اجلديدات     -ط  

 .العامالت واختيار العضوات الفخريات
 اعتماد تكوين فرق املرشـدات      -ي  



  
  
  
 

٩٢

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
اعتماد تكوين فـرق املرشـدات       -ي  

 .واجلواالت وباقات الزهرات وتسجيلها
أية اختصاصات أخـرى متعلقـة       -ك  

بأهداف اجلمعية ووظائفهـا حيـددها      
  .النظام األساسي

  
  

 .واجلواالت وباقات الزهرات وتسجيلها
أية اختصاصات أخـرى متعلقـة       -ك  

بأهداف اجلمعية ووظائفها حيددها النظام 
  .األساسي

  )١٣(مادة 
  دارةاجتماعات جملس اإل

جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيـسه       
مرة كل شهرين أو كلما دعت الضرورة       
لذلك أو بناء على طلب كتايب مـسبب        
من ثالثة من أعضائه، وتوجه الـدعوة       
كتابة قبل موعد االجتماع بسبعة أيـام       
ـًا ـا جـدول         على األقل مرفقــ
ــاع    ــرب االجتم ــال، وال يعت األعم

ـًا إال حبضور األغلبية      املطلقة صحيحـ
ألعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبـه   

  )٢١(مادة 
  ماعات جملس اإلدارةاجت

  دون تعديل
  

  )١٣(مادة 
  اجتماعات جملس اإلدارة

  دون تعديل

  )١٣(مادة 
  اجتماعات جملس اإلدارة

جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيـسه       
مرة كل شهرين أو كلما دعت الضرورة     
لذلك أو بناء على طلب كتايب مـسبب       
من ثالثة من أعضائه، وتوجه الـدعوة       

ماع بسبعة أيـام    كتابة قبل موعد االجت   
ـًا ـا جـدول         على األقل مرفقــ
ــاع   ــرب االجتم ــال، وال يعت األعم
ـًا إال حبضور األغلبية املطلقة      صحيحـ
ألعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه       



  
  
  
 

٩٣

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
من بينهم، وتصدر القرارات باألغلبيـة      
املطلقة ألصوات احلاضرين، ما مل ينص      
القانون على خالف ذلك، وإذا تساوت      
األصوات يرجح اجلانـب الـذي منـه      

  .الرئيس
وحيدد النظام األساسي كيفيـة ممارسـة     

  .جملس اإلدارة الختصاصاته

من بينهم، وتصدر القرارات باألغلبيـة      
املطلقة ألصوات احلاضرين، ما مل ينص      
القانون على خالف ذلك، وإذا تساوت      

جح اجلانب الـذي منـه      األصوات ير 
  .الرئيس

وحيدد النظام األساسي كيفية ممارسـة      
  .جملس اإلدارة الختصاصاته

  )١٤(مادة 
  موارد اجلمعية

  :تتكون املوارد املالية للجمعية من اآليت
  .املبالغ اليت ختصصها الوزارة سنوياً -أ 
رسوم التسجيل واالشتراكات اليت     -ب 

يصدر بتحديدها قرار من جملـس      
 .اإلدارة

بات والتربعات اليت يقبلها جملس     اهل  -ج 
 .اإلدارة

  )٣١(مادة 
  موارد اجلمعية
  دون تعديل

  

  )١٤(مادة 
  يةموارد اجلمع

  
  
  
  
  
  
  

  )١٤(مادة 
  موارد اجلمعية

  :تتكون املوارد املالية للجمعية من اآليت
  .لغ اليت ختصصها الوزارة سنوياً مبا-أ 

لتسجيل واالشـتراكات   رسوم ا   - ب
اليت يصدر بتحديدها قرار من جملس    

 .اإلدارة
التربعات اليت يقبلها جملس    اهلبات و  -ج  

 .اإلدارة



  
  
  
 

٩٤

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
ريع احلفالت واملهرجانات وغريها      -د 

من األنشطة اليت تقيمها أو تشرف      
 .عليها اجلمعية

حــصيلة بيــع املطبوعــات _ هـــ 
 .والنشرات

 املوارد األخرى اليت يوافق عليهـا       -ز 
  .جملس اإلدارة

  

  
  
  
  
  

 توصي اللجنة بتعديل مسمى البنـد        -
  ).و ( ، ليصبح البند ) ز( 

ريع احلفالت واملهرجانات وغريها     -د  
من األنشطة اليت تقيمها أو تشرف عليها       

 .اجلمعية
حــصيلة بيــع املطبوعــات _ هـــ 

 .والنشرات
 املوارد األخرى اليت يوافق عليها       -و  

  .جملس اإلدارة
  

  )١٥(مادة 
  ميزانية اجلمعية

ة، وتبـدأ   يكون للجمعية ميزانية مستقل   
يناير وتنتهي  ) ١(السنة املالية للجمعية يف     

ديسمرب من كل عام، وختضع     ) ٣١(يف  
حسابات اجلمعية للتدقيق املايل من قبـل     

  .إدارة الشئون املالية واملوازنة بالوزارة
  

  )٤١(مادة 
  ميزانية اجلمعية
  دون تعديل

  )١٥(مادة 
  ميزانية اجلمعية
  دون تعديل

  )١٥(مادة 
  عيةميزانية اجلم

يكون للجمعية ميزانية مستقلة، وتبـدأ      
يناير وتنتهي ) ١(السنة املالية للجمعية يف 

ديسمرب من كل عام، وختضع     ) ٣١(يف  
حسابات اجلمعية للتدقيق املايل من قبل      

  .إدارة الشئون املالية واملوازنة بالوزارة



  
  
  
 

٩٥

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  )١٦(مادة 

  األموال اليت يتم االحتفاظ 
  ا يف اجلمعية

  
  
  
  
  

لس اإلدارة احلد األعلى من املبالغ   حيدد جم 
الذي جيوز ألمني الصندوق االحتفاظ ا، 
وما زاد على ذلـك يـودع يف أحـد          
املصارف الوطنية وال جيوز السحب منه      
إال بتوقيع أمني الصندوق والـرئيس أو       

  .نائبه
  
  

  )٥١(مادة 
  األموال اليت يتم االحتفاظ 

 ا يف اجلمعية
ü    د عبارة   بع )اإلسالمية(إضافة كلمة

  الـواردة يف    )املصارف الوطنيـة  (
  .املادة

  وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة         
  :بعد التعديل

حيدد جملس اإلدارة احلد األعلـى مـن        
املبالغ الذي جيوز ألمـني الـصندوق       
االحتفاظ ا، وما زاد على ذلك يودع       

 وال  اإلسالميةيف أحد املصارف الوطنية     
جيوز السحب منه إال بتوقيـع أمـني        

  .دوق والرئيس أو نائبهالصن
  

  )١٦(مادة 
  األموال اليت يتم االحتفاظ 

  ا يف اجلمعية
توصي اللجنة باملوافقة على النص كما  -

، مع استبدال االسـم     ورد من احلكومة  
باالسـم املوصـول         ) الـيت ( املوصول  

  ).الذي ( 

  )١٦(مادة 
  األموال اليت يتم االحتفاظ 

  ا يف اجلمعية
  
  
  
  

  
دارة احلد األعلـى مـن      لس اإل حيدد جم 
 جيـوز ألمـني الـصندوق        اليت املبالغ

االحتفاظ ا، وما زاد على ذلك يودع       
يف أحد املصارف الوطنيـة وال جيـوز        
السحب منه إال بتوقيع أمني الـصندوق       

  .والرئيس أو نائبه



  
  
  
 

٩٦

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  )١٧(مادة 

  متثيل اجلمعية
ميثل رئيس جملس اإلدارة اجلمعية أمـام       

وجيـوز  .  الغـري القضاء ويف مواجهـة     
للـرئيس أن يعهـد إىل نائبـه بــبعض    

وحيل النائب حمل الرئيس .  االختصاصات
  .عند غيابه أو قيام مانع لديه

  

  )٦١(مادة 
  متثيل اجلمعية
  دون تعديل

  

  )١٧(مادة 
  متثيل اجلمعية
  دون تعديل

  )١٧(مادة 
  متثيل اجلمعية

ميثل رئيس جملس اإلدارة اجلمعية أمـام       
وجيـوز  .   الغـري  القضاء ويف مواجهة  

للرئيس أن يعهـد إىل نائبـه بـبعض         
وحيل النائـب حمـل     .  االختصاصات

  .الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه
  

  )١٨(مادة 
  االنضمام إىل اهليئات األخرى

جيوز للجمعية بقرار من جملـس اإلدارة       
االنضمام إىل اهليئات اإلقليمية والعربيـة      

  .ادوالعاملية العاملة يف جمال اإلرش
  
  
  

  )٧١(مادة 
  االنضمام إىل اهليئات األخرى

  دون تعديل
  

  )١٨(مادة 
  االنضمام إىل اهليئات األخرى

  دون تعديل

  )١٨(مادة 
  االنضمام إىل اهليئات األخرى

جيوز للجمعية بقرار من جملـس اإلدارة       
االنضمام إىل اهليئات اإلقليمية والعربيـة      

  .والعاملية العاملة يف جمال اإلرشاد
  



  
  
  
 

٩٧

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  )١٩(دة ما

  اجلزاءات
  
  
  
  
  
  
  

مـن هـذا   ) ٨(مع مراعاة أحكام املادة    
القانون، كل من خيالف مـن أعـضاء        
اجلمعية األحكام املنصوص عليها يف هذا      
القانون أو النظام األساسي، يوقع عليـه       

  :جملس اإلدارة جزاء من اجلزاءات اآلتية
  .التنبيه الشفوي -أ 

 .إلنذار املكتوب ا-ب 

  )٨١(مادة 
  اجلزاءات

ü     جلنة ال يقل عدد    (مت استبدال عبارة
أعضائها عن ثالثة ينـدا جملـس       

من يندبـه   ( بعبارة   )اإلدارة لذلك 
 الـواردة يف    )جملس اإلدارة لذلك  
  .الفقرة الثانية من املادة

  وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة         
  .بعد التعديل

من هـذا   ) ٨(مع مراعاة أحكام املادة     
القانون، كل من خيالف مـن أعـضاء        
اجلمعية األحكام املنصوص عليها يف هذا   
القانون أو النظام األساسي، يوقع عليه      
  :جملس اإلدارة جزاء من اجلزاءات اآلتية

  .التنبيه الشفوي  -أ 
 .اإلنذار املكتوب  -ب 

  )١٩(مادة 
  اجلزاءات

 توصي اللجنة باملوافقة على تعـديل       -
  .جملس النواب

  

  )١٩(مادة 
  اجلزاءات

     
  
  
  
  
  
  

من هـذا   ) ٨(مع مراعاة أحكام املادة     
القانون، كل من خيالف مـن أعـضاء        

ص عليها يف هذا    اجلمعية األحكام املنصو  
القانون أو النظام األساسي، يوقع عليـه       
  :جملس اإلدارة جزاء من اجلزاءات اآلتية

  .التنبيه الشفوي  - أ
 .اإلنذار املكتوب -ب 



  
  
  
 

٩٨

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
ية ملدة ال تزيد على     يقاف العضو  إ -ج  

 .ثالثة أشهر
 إال بعـد    توقيـع اجلـزاء   وال جيوز   

التحقيق مع العضو كتابـة ومسـاع      
أقواله وحتقيق دفاعه مبعرفة من يندبه      
جملس اإلدارة لـذلك، وجيـب أن       
يكون القرار الصادر بتوقيع اجلـزاء      

  .مسبباً
وحيدد النظام األساسي اإلجـراءات     
اليت تتخذ يف حالـة خمالفـة فرقـة       
مرشدات أو جواالت أو باقة زهرات 

  .أحكام هذا القانون أو األنظمة
  
  

إيقاف العضوية ملدة ال تزيد على        -ج 
 .ثة أشهرثال

وال جيوز توقيع اجلـزاء إال بعـد        
التحقيق مع العضو كتابة ومساع أقواله      

جلنة ال يقل عدد    وحتقيق دفاعه مبعرفة    
أعضائها عن ثالثـة ينـدا جملـس        

، وجيب أن يكون القرار     اإلدارة لذلك 
  .الصادر بتوقيع اجلزاء مسبباً

وحيدد النظام األساسي اإلجراءات اليت     
لفة فرقة مرشدات أو    تتخذ يف حالة خما   

جواالت أو باقة زهرات أحكام هـذا       
  .القانون أو األنظمة

  
  
  
  

إيقاف العضوية ملدة ال تزيد على       -ج  
 .ثالثة أشهر

وال جيوز توقيع اجلـزاء إال بعـد        
التحقيق مع العضو كتابة ومساع أقواله      

جلنة ال يقل عدد    رفة  وحتقيق دفاعه مبع  
أعضائها عن ثالثة يندا جملس اإلدارة      

، وجيب أن يكون القرار الصادر      لذلك
  .بتوقيع اجلزاء مسبباً

وحيدد النظام األساسي اإلجراءات الـيت     
تتخذ يف حالة خمالفة فرقة مرشـدات أو      
جواالت أو باقة زهرات أحكام هـذا       

  .القانون أو األنظمة
  



  
  
  
 

٩٩

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  )٢٠(مادة 

  واجب التطبيق القانون ال
  على العاملني

تسري يف شأن العـاملني يف اجلمعيـة        
األحكام املنصوص عليها يف قانون العمل      

  .يف القطاع األهلي
  

  )١٩(مادة 
  القانون الواجب التطبيق 

  على العاملني
  دون تعديل

  

  )٢٠(مادة 
  القانون الواجب التطبيق 

  على العاملني
  دون تعديل

  )٢٠(مادة 
  لتطبيق القانون الواجب ا

  على العاملني
تسري يف شأن العـاملني يف اجلمعيـة        
األحكام املنصوص عليها يف قانون العمل      

  .يف القطاع األهلي
  

  )٢١(مادة 
  االستثناء

  
تستثىن اجلمعية مـن أحكـام قـانون        
اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية    
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب 

ات اخلاصة الـصادر    ة واملؤسس والرياض
ــانون باملرســــــ   وم بقــــ

 .١٩٨٩لسنة ) ٢١(رقم 

  )٠٢(مادة 
  االستثناء

  
  دون تعديل

  
  
 

  )٢١(مادة 
  االستثناء

  
 دون تعديل

  )٢١(مادة 
  االستثناء

  
تستثىن اجلمعية مـن أحكـام قـانون        
اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية    
واهليئات اخلاصـة العاملـة يف ميـدان        

ة واملؤسسات اخلاصـة    الشباب والرياض 
ــانون   ــوم بقـ ــصادر باملرسـ   الـ

  .١٩٨٩لسنة ) ٢١(رقم 



  
  
  
 

١٠٠

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
 

  )٢٢(مادة 
  القرارات

يصدر الوزير النظام األساسي للجمعيـة      
والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكـام هـذا     

  .القانون

  )١٢(مادة 
  القرارات
  دون تعديل

  
  

  )٢٢(مادة 
  القرارات
  دون تعديل

 

  )٢٢(مادة 
  القرارات

لنظام األساسي للجمعيـة    يصدر الوزير ا  
والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هـذا      

 .القانون
  )٢٣(مادة 

  بدء التنفيذ
     على رئيس جملس الـوزراء، والـوزراء      

 تنفيذ أحكام هـذا     – كل فيما خيصه     –
القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل       

  .لنشره يف اجلريدة الرمسية
  ملك مملكة البحرين 

  سى آل خليفة محد بن عي
  :صدر يف قصر الرفاع

  بتاريخ
  املوافق

  )٢٢(مادة 
  بدء التنفيذ

  
  دون تعديل

  )٢٣(مادة 
  بدء التنفيذ

  
 دون تعديل

  )٢٣(مادة 
  بدء التنفيذ

     على رئيس جملس الـوزراء، والـوزراء      
 تنفيذ أحكام هـذا  – كل فيما خيصه    –

القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل     
  . اجلريدة الرمسيةلنشره يف

  ملك مملكة البحرين 
  محد بن عيسى آل خليفة 

  :صدر يف قصر الرفاع
  بتاريخ
 املوافق

  



  
  
  
 

١٠١

  
  
  
  
  

  م٢٠٠٧ ینایر ٢٣:التاریخ 
  
  

بهية جواد اجلشي .د/ سعادة السيدة الفاضلة 
  احملرتمة  

                    رئيس جلنة اخلدمات
  

شدات البحرين، املرافق مشروع قانون بشأن إنشاء مجعية مر: املوضوع 
  .م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(للمرسوم امللكي رقم 

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

م، أرف  ق مع الي رئ یس المجل  س، ض من كتاب  ھ    ٢٠٠٧ ین ایر  ١٧بت اریخ  

إن شاء جمعی  ة  ، ن سخة م ن م شروع ق انون ب شأن      )١/ص ل ت ق /٣(رق م      

 ، إل ى  م٢٠٠٤ل سنة  ) ٥٤(مرشدات البحرین، المرافق للمرسوم الملك ي رق م      

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونی ة، وذل ك لمناق شتھ وإب داء المالحظ ات علی ھ              

  .للجنة الخدمات

  

م، عق دت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة        ٢٠٠٧ ین ایر    ٢٣وبتاریخ

،  من دور االنعقاد العادي األول من الفصل الت شریعي الث اني         لثالثا اجتماعھا

ع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، وق  رار  حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شرو 

مجلس النواب بشأنھ، وتقریر لجنة الخدمات فیھ، وذلك بحضور المستشارین          

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس



  
  
  
 

١٠٢

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

  .الدستور

  

  : اللجنة رأي

  

إن  شاء جمعی  ة مرش   دات   أن ب  ش   الق   انونم  شروع ت  رى اللجن  ة س  المة    

 ؛ م ن الن احیتین   م٢٠٠٤ل سنة  ) ٥٤(البحرین، المرافق للمرسوم الملك ي رق م      

  .الدستوریة والقانونیة

  

  

            حممد هادي احللواجي
         رئيس جلنة الشؤون التشريعية 

  والقانونية
 
  


