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  )١(ملحق رقم 
 للجنة اخلدمات الثانـيالتقرير التكميلي 

خبصوص مشروع قانون بإنشاء مجعية 
 البحرين ، املرافق للمرسوم مرشدات

  .م ٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(امللكي رقم 
 



 )٦٥( 

  م٢٠٠٧ مايو ٣ :التاريخ 

  
  بشأن للجنة اخلدمات الثاينالتقرير التكميلي 

  من)  الفقرة األخرية– ٥ ، ٤(رقمي  تنياملاد
  بإنشاء مجعية مرشدات البحرين،(        ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(رافق للمرسوم امللكي رقم امل
  

  :مقدمــة

رئيس السيد علي بن صاحل الصاحل       صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٧ أبريل   ٢٤بتاريخ    
ـًا برقم   جملس الشورى    إىل جلنة اخلدمات،   ) ٢٠٠٧-٤ -٤/ ص ل خ ت      /١٠٣( خطاب

م، بإعـادة   ٢٠٠٧ أبريل   ٢٣بناًء على قرار الس يف جلسته السابعة عشرة املنعقدة بتاريخ           
  مـشروع قـانون رقـم       مـن    ) الفقـرة األخـرية    – ٥ ،   ٤(دراسة املـادتني رقمـي      

لـسنة  ) ٥٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم      ، بإنشاء مجعية مرشدات البحرين   (  ) لسنة  ( ) 
، يف ضوء طلب إعادة املداولة يف هاتني املادتني واملقدم من بعض الـسادة أعـضاء       م٢٠٠٤
    .  ليعرض على السبشأماعداد تقرير ، وإ)رفقم(الس 

  
  :إجــراءات اللجنــة: أوالً

 املعـادتني مـن مـشروع    ) الفقرة األخرية– ٥ ، ٤(ناقشت اللجنة املادتني رقمي    )١(
 :القانون يف االجتماعني التاليني 

 

 .م ٢٠٠٧ أبريل ٢٤بتاريخ     االجتمــاع العشــرون -
 .م ٢٠٠٧ مايـو ٢ريخ  بتا     االجتماع احلادي والعشرون -

  يف االجتماع احلـادي والعـشرين ممثلـو وزارة التربيـة       وبدعوة من اللجنة، شارك      )٢(
 :، حيث حضر كل من  والتعليم

 



 )٦٦( 

  وكيل الـوزارة لـشؤون التعلـيم            الدكتـور عبداهللا املطـوع .١
 .                                                واملناهج 

 الوكيل املساعد للخدمات التربوية       لعلويالدكتور خالد إمساعيل ا .٢
 .واألنشطة الطالبية   

 ة ـة الرياضيـرة إدارة التربيـمدي     اجليب  يوسف الدكتورة شيخة .٣
  .املرشداتووالكشفية 

 .مستشار وزيـر التربيـة والتعليم   الدكتـور جمـدي املتويل السيـد         .٤
                              

 النائب الثـاين    أليس توماس مسعان   سعادة األستاذة  احلادي والعشرين االجتماع  حضر   •
 .لرئيس الس 

 
 :شارك يف اجتماع اللجنة كل من كما  •

 

 . سـلمجللوين ـار القانــاملستش      الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني. ١
  . ن جلان السؤواملستشار القانوين لش      ونــن محيد مرهـاذ حمسـاألست. ٢
  . سـوين بالـانـائي قـصـأخ      ج  ارـد معـادة جميـ مينسـةاآل. ٣

 

 .سهيـر عبداللطيـف توىل أمانة سر اللجنة السيدة  •

  

ـًاثا    :وزارة التربية والتعليمرأي  : ني

     أكدت وزارة التربية والتعليم أا تلتزم بالنصني األصليني للمـادتني كمـا وردا مـن               
  .اته تؤكد الوزارة احترامها ملا يراه الس املوقر يف هذا الشأن ذ احلكومة، ويف الوقت

  
ـًا   :ة ـرأي اللجن : رابع

  

 من مشروع القانون ) الفقرة األخرية– ٥ ، ٤(     بعد أن درست اللجنة املادتني رقمي 
، )مرفق(واملربرات اليت قدمها السادة األعضاء طالبو إعادة املداولة يف املادتني املذكورتني 



 )٦٧( 

وبعد االستئناس برأي وزارة التربية والتعليم اليت أفادت بتمسكها بالنص األصلي ملشروع 
القانون مع احترامها ملا يراه جملس الشورى املوقر يف هذا الشأن، وبعد مناقشة مستفيضة 

رأت اللجنة املوافقة على هذا االقتراح " مع مراعاة التعاليم اإلسالمية"حول مدلوالت عبارة 
وإذ توافق اللجنة على هذا املقترح فإا تتفهم أن يكون  ين على ما أضافه جملس النواب،املب

التطبيق منطلقًا من قيم الدين اإلسالمي القائمة على احلوار والتسامح واحترام اآلخر وليس 
قائما على العقيدة والعبادات، وخاصة أن هذه اجلمعية سيكون هلا بعد دويل، وأا أنشئت 

جزًءا من تنظيم دويل يف هذا الشأن، فضالً عن كوا قائمة على التعددية فعضويتها لتكون 
متاحة لطالب ينتمون إىل مدارس أجنبية وهم ليسوا مسلمني بالضرورة، فحركة املرشدات 

أما . حركة عاملية قائمة على التفاهم واحملبة وقبول اآلخر واحترام التعددية الدينية واملذهبية 
 باالقتراح الذي تقدم به طالبو إعادة املداولة واخلاص بالفقرة األخرية من املادة فيما يتعلق

  . فترى اللجنة املوافقة عليه لعدم خمالفته من حيث املضمون لتوصية اللجنة السابقة ) ٥(

  
  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  : خامسا

  

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

  
  
 

  .مقررا أصـليا      سعادة الدكتورة عائشة سامل مبارك .١
 . مقررا احتياطيا    سعادة األستاذة منرية صاحل بن هندي .٢
  

  :  توصية  اللجنـــة: اسداس
  

جنة توصلت إىل      يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت يف الس والل
  :التوصية التالية 

  



 )٦٨( 

 كما ) الفقرة األخرية– ٥ ، ٤(للمادتني رقمي املوافقة على تعديالت اللجنة بالنسبة  -
وردت يف اجلدول املرفق وذلك بالتوافق مع السادة األعضاء طاليب إعادة املداولة وما 

 .قرره جملس النواب يف هذا اخلصوص 
  
 

  )ر للتفضل بالنظر، واختاذ ما ترونه مناسباواألمر معروض على جملسكم املوق(

  
  

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

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 )٦٩( 

  اخلدمات بشأنتقرير جلنة 
  نشاء مجعية مرشدات البحرين،بإ(        ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

  

تستمد اجلمعية مبادئها وأنظمتها من     
األنظمة العاملية والعربية واإلقليميـة     

ع مراعاة تقاليد البالد    للمرشدات م 
  . االجتماعية والثقافية

  

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

  

ü     تعاليم الدين  (متت إضافة عبارة
 )اإلسالمي والعادات العربية و   

 الواردة  )مع مراعاة (بعد عبارة   
 . يف املادة

  

  وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  : بعد التعديل

تستمد اجلمعية مبادئها وأنظمتـها     

  

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

  

  . املوافقة على قرار جملس النواب -

  

  )٤(مادة 
  مبادئ اجلمعية وأنظمتها

  
  
  
  
  
  
  

ادئها وأنظمتها من   تستمد اجلمعية مب  



 )٧٠( 

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
ألنظمـة العامليـة والعربيـة      من ا 

واإلقليمية للمرشدات مع مراعـاة     
تعاليم الدين اإلسالمي والعادات    

تقاليد البالد االجتماعيـة    العربية و 
  .والثقافية

  

األنظمة العاملية والعربية واإلقليميـة     
تعاليم الدين  للمرشدات مع مراعاة    

تقاليد و اإلسالمي والعادات العربية  
  .البالد االجتماعية والثقافية

  

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

  

تكون أهداف اجلمعيـة ووظائفهـا    
  : على النحو اآليت

  
  
  
  

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

  

ü    التعـاون   (مت استبدال عبـارة
وتبادل اخلربات وبرامج التوأمة    

مبدأ  (بعبارة) مع مجعيات أخرى  
الـواردة يف   ) خـوة تضامن األ 

  . الفقرة األخرية من املادة

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

  

  املوافقة علـى قـرار جملـس         -
  .النواب 

  )٥(مادة 
  أهداف اجلمعية ووظائفها

  

تكون أهداف اجلمعية ووظائفهـا     
  : على النحو اآليت

  
  
  
  



 )٧١( 

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  
  
  
ــاد  - أ ــة اإلرش ــيم حرك  تنظ

واملرشــدات ونــشر أصــوهلا 
ومبادئها ورسم السياسة العامة    

  . هلا واإلشراف على تنفيذها
  

العمل على تربيـة الفتيـات        - ب
وتأهيلهن لـيكن مواطنـات     

  . صاحلات
 

رعاية الفتيات والنهوض ـن      -ج
ـ      ـًاللقيام مبـسئوليان وفق

للمبادئ اخلـرية والتعـاليم     

  وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :بعد التعديل 

تكون أهداف اجلمعية ووظائفهـا     
  : على النحو اآليت

ــاد    - أ ــة اإلرش ــيم حرك تنظ
واملرشدات ونـشر أصـوهلا     
ومبادئها ورسم السياسة العامة    

 . على تنفيذها هلا واإلشراف
  

  العمل على تربية الفتيـات      - ب
  وتأهيلهن ليكن مواطنـات   

 . صاحلات
  

   رعاية الفتيات والنهوض ن    -ج  
ـ      ـًاللقيام مبـسئوليان وفق

  
  
  
ــاد    - أ ــة اإلرش ــيم حرك تنظ

واملرشــدات ونــشر أصــوهلا 
ومبادئها ورسم السياسة العامة    

  . هلا واإلشراف على تنفيذها
  

العمل على تربيـة الفتيـات        - ب
وتأهيلهن لـيكن مواطنـات     

  . صاحلات
 

 رعاية الفتيات والنهوض ـن      -ج
 ـًاللقيــام مبــسئوليان وفقــ

ــاليم  ــادئ اخلــرية والتع   للمب
  . السامية



 )٧٢( 

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  . السامية

 
ــدات   -د ــرق املرش ــوين ف تك

  . ها وإعداد قائدات هلاوتسجيل
 

اإلشراف على تنظيم األنشطة  -هـ
واملخيمات والدورات التدريبية   
والدراســـات واللقـــاءات 
والنــدوات املتعلقــة حبركــة 

  . اإلرشاد واملرشدات
 

املشاركة يف املهرجانات وغريها     -و 
من أنـشطة اإلرشـاد علـى       
املستوى اإلقليمـي والعـريب     
والعاملي بفـرق متثـل مملكـة       

  .البحرين

للمبــادئ اخلــرية والتعــاليم 
  . السامية

  
ــدات  -د  ــرق املرش ــوين ف تك

  . وتسجيلها وإعداد قائدات هلا
 

اإلشـراف علـى تنظـيم       -هـ
األنشطة واملخيمات والدورات   
التدريبية والدراسات واللقاءات   
والندوات املتعلقـة حبركـة     

  . اإلرشاد واملرشدات
 

ــات  -و  ــشاركة يف املهرجان امل
وغريها من أنشطة اإلرشاد على     
املــستوى اإلقليمــي والعــريب 
والعاملي بفـرق متثـل مملكـة       

  
ــدات -د  ــرق املرش ــوين ف  تك

  . وتسجيلها وإعداد قائدات هلا
 

 اإلشراف على تنظيم األنشطة -هـ
واملخيمات والدورات التدريبية   
والدراســـات واللقـــاءات 
والنــدوات املتعلقــة حبركــة 

  . اإلرشاد واملرشدات
 

ــات   - و ــشاركة يف املهرجان  امل
وغريها من أنشطة اإلرشاد على     
املستوى اإلقليمـي والعـريب     
والعاملي بفـرق متثـل مملكـة       

 .البحرين 
  



 )٧٣( 

  نص املادة بعد التعديل توصية اللجنة  تعديالت جملس النواب النص األصلي 
  
  

وعلى اجلمعية يف سبيل ممارسـتها      
ألنشطتها مراعاة مبـدأ تـضامن      
األخوة يف اإلرشاد الذي جيمع بني      
  . سائر مجعيات املرشدات يف العامل

  
  
  

 . البحرين
  
  

وعلى اجلمعية يف سبيل ممارسـتها      
التعاون وتبادل  ألنشطتها مراعاة   

اخلربات وبرامج التوأمـة مـع      
 يف اإلرشاد الـذي     مجعيات أخرى 

جيمع بني سائر مجعيات املرشدات     
  .يف العامل 

  
  
  

  
سبيل ممارسـتها   وعلى اجلمعية يف    

 التعاون وتبـادل    ألنشطتها مراعاة 
اخلربات وبـرامج التوأمـة مـع       

 يف اإلرشاد الـذي     مجعيات أخرى 
جيمع بني سائر مجعيات املرشـدات      

  .يف العامل 
  

  

  
  



  ))٧٤٧٤((  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية 
بشأن احلساب اخلتامي املدقق لس 
       الشورى للسنة املالية املنتهية يف

  .م ٢٠٠٦ديسمرب  ٣١
  
  
  
  
  



  ))٧٥٧٥((  

  م٢٠٠٧ أبریل ٢٣: التاریخ 
  
  

  تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

   المدققساب الختاميبشــــأن الح

  م٢٠٠٦ دیسمبر ٣١المنتھیة في المالیة  لمجلس الشورى للسنة 
  

  :مقدمــــــة
  

مع  الي رئ  یس مجل  س ال  شورى رق  م  اس  تلمت لجن  ة ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة كت  اب  

 وال    ذي ت    م م،٢٠٠٧ فبرای    ر ٢٨الم    ؤرخ ف    ي  ) ٢٠٠٧ – ٢ – ٣/ص ل م ق / ٣٦(

لمجلس الشورى للسنة المنتھیة  اقشة الحساب الختاميبموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومن   

 وإعداد تقری ر یت ضمن    والمدقق من قبل دیوان الرقابة المالیة، م٢٠٠٦ دیسمبر  ٣١في  

  . رأي اللجنة بشأن ذلك لعرضھ على المجلس
  

  : إجراءات اللجنة ـأوًال 
  

  
  :لتنفیذ التكلیف المذكور قامت اللجنة باإلجراءات التالیة 

  
  

 : االجتماعات التالیةللجنة عقدت ا )١(

 .م٢٠٠٧ مارس ٢١ بتاریخ    االجتماع السابع -

 .م٢٠٠٧ أبـریـــل ٤بتاریخ      االجتماع الثامن -

 .م٢٠٠٧ أبریــل ١٨بتاریخ     االجتماع التاسع -

  

  

 

 موض وع  بالح ساب الخت امي  اطلعت اللجنة، أثناء دراستھا، على الوث ائق المتعلق ة          )٢(

 :البحث والتي اشتملت على ما یلي
 

تقری  ر دی  وان الرقاب  ة المالی  ة ح   ول الح  ساب الخت  امي للمجل  س لل  سنة المالی   ة          -

م وال   ذي اش   تمل عل   ى ال   رأي المھن   ي ح   ول  ٢٠٠٦ دی   سمبر ٣١المنتھی   ة ف   ي 

الح  ساب الخت  امي، بی  ان اإلی  رادات والم  صروفات وإی  ضاحات ح  ول الح  ساب     



  ))٧٦٧٦((  

 .الختامي

 ٢٠٠٦لنظامی ة للع ام    تقریر دیوان الرقابة المالیة المت ضمن مالحظ ات الرقاب ة ا           -

والذي اشتمل على نتائج أعمال الرقابة ومتابعة تنفیذ توص یات تق اریر ال سنوات        

 .السابقة
 

 )ال  سابع والتاس  ع (اجتم  اعي اللجن  ة  وبن  اء عل  ى دع  وة م  ن اللجن  ة ، ش  ارك ف  ي        )٣(

 : حیث حضر كل من ون عن األمانة العامة للمجلسمسؤولون وممثل
  

 .األمین العام للمجلس    ــریفاألستاذ عبدالجلیل ابراھیم الطـ .١

 للموارد األمین العام المساعد     األستاذ أحــمــد عـبـداهللا الــحــردان .٢

 .البشریة والمالیة والمعلومات                

 .والمالیةإدارة الموارد البشریة مدیر     األستاذ أحــمــد یـــوسف الصحـــاف .٣

 .ون المالیةرئیس الشؤ    الســـیدة كریمـــة محـمــد العباســـي .٤

   .محاســـــــــــب أول    الســـیـدة بدریـــة إبراھیم القــاسـمي .٥

   

كما شارك في اجتماعات اللجنة ممثلو الدائرة القانونیة بالمجلس حی ث ح ضر ك ل       )٤(

 :من
  .المستشار القانوني لشؤون المجلس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي -١

 . اللجــانؤونـلمستشار القانوني لشا    ـونألستاذ محسن حمــــید مــرھـــــا -٢

 .األخصــــــــــائي القانـــــــــوني    األستاذة میـــــادة مجیـــــد معــــارج -٣

  

  .األستاذة فھیمــة الزیــرةوتولـــى أمانـــة ســـــر اللجنـــــة  •

  :  رأي اللجنة ـ ثانیــًا
  

  :تدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور والحظت التالي
  

 :٢٠٠٦بخصوص الحساب الختامي للمجلس للسنة المالیة  •
 

إن دی  وان الرقاب  ة المالی  ة ق  د ق  ام بأعم  ال الرقاب  ة عل  ى المجل  س بموج  ب المرس  وم       -

م ب  شأن دی  وان الرقاب  ة المالی  ة، بھ  دف إب  داء ال  رأي   ٢٠٠٢ل  سنة ) ١٦(بق  انون رق  م 



  ))٧٧٧٧((  

ة ب دون أي   وأصدر تقریره عن أعمال الرقابللمجلسالمھني حول الحساب الختامي  

تحفظات مما یعني أن البیانات المالیة الواردة ف ي الح ساب الخت امي تظھ ر ب صورة               

  .عادلة إیرادات ومصروفات المجلس

 .إن كل إیرادات المجلس المقدرة قد تم تحصیلھا -

 .إن جمیع بنود أبواب الصرف لم تتجاوز مصروفاتھا الفعلیة مصروفاتھا المقدرة -

  ادات المجل        س ع        ن م        صروفاتھ وق        د ن        تج ع        ن ذل        ك أن زادت إی        ر   -

 وقد تم توضیح أسباب ذلك في قید اإلیضاحات حول الحساب ا، دیناًر٣٣١٤٠بمبلغ 

 .الختامي
 

 :بخصوص مالحظات الرقابة النظامیة •
 

إن المالحظات التي أبرزھا دیوان الرقابة وما أصدره بشأنھا من توصیات قد عم ل        -

تنفی  ذ ب  اقي التوص  یات المتعلق  ة   المجل  س عل  ى تنفی  ذ معظمھ  ا، كم  ا وع  د ب  االلتزام ب   

 .بمعالجة بعض النقاط البسیطة المرتبطة بالشراء

إن المجلس ق د ق ام بتنفی ذ معظ م التوص یات الت ي أوردھ ا دی وان الرقاب ة المالی ة ف ي                    -

 ٣١تقری  ر نت  ائج أعم  ال الرقاب  ة عل  ى الح  ساب الخت  امي لل  سنة المالی  ة المنتھی  ة ف  ي    

 .م٢٠٠٥دیسمبر 
  

  : الخالصة

ن  ة أن المجل  س ق  د الت  زم ببن  ود وم  واد لوائح  ھ الداخلی  ة وان تقری  ري دی  وان     ت  رى اللج

الرقابة لم یظھرا حدوث تجاوزات أساس یة أو ھام ة أث رت عل ى ص حة الوض ع الم الي         

للمجل  س أو زادت م  ن األخط  ار الت  ي تواجھ  ھ، كم  ا الحظ  ت اللجن  ة أن األمان  ة العام  ة   

لتنفی  ذ المالی  ة، كم  ا أب  دت تجاوبـ  ـًا    للمجل  س أب  دت تفھمـ  ـًا لمالحظ  ات دی  وان الرقاب  ة     

  .توصیاتھ بما یؤدي إلى تحسین أنظمة الرقابة الداخلیة ورقابة االلتزام

  

  :  اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي ـثالثــًا 
  

من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  ) ٣٩( لنص المادة إعماالً  

  :اختیار كل من



  ))٧٨٧٨((  

  

  مقرًرا أصلیـــــًا                 ذ سـعود عبدالعزیز كانــواألستا .١
 
 ــًامقرًرا احتیاطی                  األستاذ خالد عبدالرحمن المؤید .٢

  
  

  : توصیة اللجنةـرابعــًا 
  

 الرقابة المالیة، فإن ي دیوانتقریرفي ضوء المناقشات واآلراء التي أبدیت أثناء دراسة 

  :اللجنة توصي بما یلي
  

 م٢٠٠٦ دی سمبر  ٣١ لل سنة المنتھی ة ف ي      ال شورى  الموافقة عل ى الح ساب الخت امي لمجل س         -

  .والمدقق من قبل دیوان الرقابة المالیة

  
   ،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم

  
  
  

  خـالد حســین المسقطي                         جمیل علي المتروك
          رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة   واالقتصادیةنائب رئیس لجنة الشؤون المالیة


