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 م2017نوفمبر  19التاريخ: 
 

  ريرقت

 الساميعلى اخلطاب امللكي  لرداجلـــنة 
 الرابعدور االنعقاد العادي 

 الرابعالفصل التشريعي 

 

 مقدمة:

بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي الرابع 

وبناًء م، 2017أكتوبر  15يوم األحد الموافق من الفصل التشريعي الرابع والمنعقدة 

م، 2017أكتوبر  16م، الصادر بتاريخ 2017( لسنة 1رقم ) على القرار التنفيذي

والقاضي بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور االنعقاد 

 بشأن هاإعداد تقريرالعادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وتكليف اللجنة ب

خالل أربعة  لموقرلعرضه على المجلس ا مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي

سعادة السيد جمال اللجنة برئاسة  تشكلتفقد أسابيع من تاريخ القرار سالف الذكر؛ 

وعضوية كل من أصحاب السعادة  محمد فخرو النائب األول لرئيس مجلس الشورى،

 :أعضاء المجلس التالية أسماؤهم

 

 عضًوا.  األستاذة/ جميلة علي سلمان    النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى    .1

 عضًوا.   األستاذ/ أحمد مهدي الحداد .2

 عضًوا.  األستاذ/ بسام إسماعيل البنمحمد  .3

 عضًوا.   األستاذ/ جاسم أحمد المهزع .4



72 
 

 عضًوا.   األستاذ/ جمعة محمد الكعبي    .5

 عضًوا.   الدكتورة/ جهاد عبدهللا الفاضل   .6

 عضًوا.   األستاذ/ جواد عبدهللا عباس   .7

 عضًوا.   المسلماألستاذ/ خالد محمد  .8

 عضًوا.   األستاذ/ رضا عبدهللا فرج .9

 عضًوا.   الدكتور/ سعيد أحمد عبدهللا .10

 عضًوا.     الدكتورة/ سوسن حاجي محمد تقوي  .11

 عضًوا.   األستاذ/ علي عيسى أحمد .12

 عضًوا.  الدكتورة/ فاطمة عبدالجبار الكوهجي .13

 عضًوا.   األستاذة/ هالة رمزي فايز .14

 

 :اللجنةأوالً: إجراءات 

 قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: لتنفيذ التكليف المذكور

 :تيةعقدت اللجنة االجتماعات اآل -1

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2017أكتوبر  23 االجتماع األول

 م2017نوفمبر  1 االجتماع الثاني

 م2017نوفمبر  5 االجتماع الثالث

 م2017نوفمبر  16 االجتماع الرابع

 

افتتاح دور االنعقاد  اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السااااااااسي  منا اااااابة -2

 .الرا عسن الفصل التشريعي  العادي الرا ع
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اطلعت اللجنة على الخطا ات الملكية الساااااسية وردود سجلش الشااااور  علي ا  -3

 في األدوار السا قة.

 

ا عبدهللا عضعععو اللجنةسععععيد أحمد سععععادة الدكتور تم تكليف  -4  إعداد  سشاااكور 

سن أصحاب تتوجه اللجنة  الشكر الجزيل لكل  كما، ة أولى لمشروع الردسسود

محمد علي وسعادة الدكتور ، عضو اللجنة األستاذة هالة رمزي فايزالسعادة: 

عضععععو  وسعععععادة الدكتور محمد علي اليزاعيحسععععن علي عضععععو المجلس  

اهمت م لمس  سعادة الدكتور منصور محمد سرحان عضو المجلسالمجلس  و

مة والفاعلة في إعداد المسااااااودة وسراجعت ا  سن الناحيتين الموضااااااوعية القيّ

 واللغوية.

 

لجنة سصااغرة لمراجعة سسااودة سشااروع الرد على الخطاب الملكي  تم تشااكيل -5

 الساسي.

 

عادة أعضححححححححاء المجلس إلبداءخاطبت اللجنة أصححححححححاب  -6 مالحظاتهم  السححححححح

اجتماعات اللجنة، بغية إثراء لمناقشحتها في  ،بشحأن مشحروع الرد وتصحوراتهم

 .الرد وليصدر معبًرا عن رأي جميع أعضاء المجلس

 

 

 للجنةات اشارك في اجتماع: 

 .لمجلسل القانوني المستشار    البرزنجي عبدالوهاب مالدكتور عصا -

 

 

 أسين  ر اللجنة.جواد مهدي محفوظ  السيدأسانة  ر اللجنة  ىتول 
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ا:
ً
 األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع  ثاني

( من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل 39إعماالً لنص المادة )

 من:

 أصليًا. مقرًرا   األستاذة هالة رمزي فايز سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا. الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي سعادة .2

 

ا: 
ً
 توصية اللجنة:ثالثـ

 سشروع الرد على الخطاب الملكي الساسي.توصي اللجنة  الموافقة على  -

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 مجال حممد فخرو                               

 النائب األول لرئيس جملس الشورى                       

 رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي                 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

عاهل البالد المفدى     حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 حفظه هللا ورعاه

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

سجلش الشور  رئيس ا وأعضاء، أن نرفع إلى في يشرفنا يا صاحب الجاللة، 

االستنان على تفضلكم  افتتاح دور سقاسكم الساسي أصدق آيات الشكر والتقدير وعظيم 

 االنعقاد العادي الرا ع سن الفصل التشريعي الرا ع للمجلش الوطني.

 

 صاحب الجاللة 

عبرتم سن خالل خطا كم الساسي عن سجموعة سن القيم والثوا ت الوطنية لقد 

التي هي سدعاة فخرنا واعتزازنا، وعن رؤية جاللتكم الثاقبة وتطلعكم المستقبلي 

مملكة ي في  ناء سملكة البحرين المزدهرة اقتصادي ا واجتماعي ا و يا ي ا وثقافي ا. فللمض

م، ن ضة وانطالقة تاريخية 1999سنذ تولي جاللتكم سقاليد الحكم عام  تعيش البحرين

تأ يش قواعد الدولة المدنية إن ويش د ل ا العالم أجمع. ة في شتى المجاالت، قسشر

 القانون والمؤ سات، والفصل  ين السلطات، وتكريشالحديثة القائمة على حكم 

في ا تمرار الن ضة الشاسلة الملتزسة  تحقيق  أ  م ،المشاركة الشعبية في صنع القرار

رفعة  لدنا الغالي ورخاء أ نائه المخلصين لوطن م ولمليك م حفظه هللا لرؤية واعدة 

 ورعاه.
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لمجلش الوطني في دعم  اإلشادة  دور ا إن ا ت الل خطاب جاللتكم الساسي

سسيرة العمل الوطني  ثوا ته الد تورية الرا خة التي أجمع علي ا شعب البحرين الوفي 

 إرادة حرة، كان سحل تقديرنا واعتزازنا، سعاهدين جاللتكم  اال تمرار في  ذل المزيد 

 ية.جاللتكم في رفعة وازدهار سملكتنا الغالسن الج د والعطاء للمساهمة في تحقيق رؤية 

 

 صاحب الجاللة 

لقد  يّنتم يا صاحب الجاللة أهمية استالك رؤية واضحة المعالم لضمان  ال ة 

يمثل سشروع جاللتكم العملية التنموية التي هي عصب الحياة االقتصادية، حيث 

الوطني الشاسل، وسا انبثق عنه سن  راسج عدة وخطط تنموية ستميزة وصادقة، والتي 

ثالثين" وسبادئ ا المرّ خة للعدالة  / ن االقتصادية "عشرينسن  ين ا رؤية البحري

صالح والتطوير إلوالتنافسية واال تداسة، انطالقة سشعة لمواج ة وا تيعاب ستطلبات ا

 ذلكوقد  دا  ، وصوال  إلى الريادة في األداء واإلنجاز، فرصه وتحدياته يموجفي عالم 

 م.2017جلي ا خالل المؤشرات اإليجا ية التي جر  اإلعالن عن ا في الملتقى الحكوسي 

 

إننا نؤكد على سا جاء في خطا كم الساسي، أن ستطلبات ت يئة البيئة اال تثمارية 

األنسب ال تقطاب رؤوس األسوال وتعزيز أداء سختلف القطاعات التنموية، تقوم على 

ين االقتصادية والخطط والبراسج الموضوعة لتحقيق التوظيف األسثل لرؤية البحر

سن إعادة ر م التوج ات االقتصادية لتنويع سصادر  ذلكأهداف ا وغايات ا، وسا يتطلب 

 وتنمية سوارد األ رة البحرينية التي هي عماد التنمية الوطنية.ل، الدخ

 

 صاحب الجاللة 

البحرينية التي أثبتت جدارت ا نثّمن عالي ا اهتمام جاللتكم  الكفاءة والخبرة إننا 

وقدرت ا على التفوق والتميز في األداء في شتى سجاالت العمل، األسر الذي يؤكد  جالء 
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ا سحور العملية التنموية في سملكة البحرين، وهذا  أن المواطن البحريني  يظل دوس 

يتطلب سن الج ات المعنية ضرورة اال تمرار في تطوير البراسج الخاصة  تنمية 

الموارد البشرية وعلى األخص  راسج التعليم والتدريب؛  غية ت يئت م لمواج ة 

وإعداد القيادات الشا ة ليساهموا سن خالل المجاالت، ستطلبات  وق العمل في سختلف 

سا اكتسبوه سن سعارف وس ارات وقدرات في  ناء الوطن وازدهاره. وفي هذا الصدد، 

حرين سن خالل رعايتكم الكريمة وتوجي اتكم الساسية يشرفنا أن نشيد  ما حققه أ ناء الب

سن إنجازات سشّرفة في المحافل الدولية، تبرهن  صدق تام على والئ م لقيادتكم 

    الحكيمة واعتزازهم  وطن م س د الحضارة ونبع الخير والرخاء.

 

 صاحب الجاللة 

 الج ود الكبيرة التي تبذل ا الحكوسة الرشيدة  رئا ة اإلشادة جاللتكم  نشارك

صاحب السمو الملكي األسير خليفة  ن  لمان آل خليفة رئيش سجلش الوزراء الموقر 

حفظه هللا ورعاه، ودورها الفاعل في تحمل سسؤوليات ا الوطنية  اقتدار وإخالص 

ست ا  رناسج عمل شديدين سن أجل تنفيذ  يا ات سملكة البحرين التنموية، وفي سقد

الحكوسة، حيث ا تطاعت السلطة التنفيذية أن تستمر  البراسج التنموية وتقديم الخدسات 

للمواطنين كما نص  رناسج عمل ا  رغم االنخفاض الكبير في إيرادات الدولة في ظل 

التحديات المالية، سما يستوجب تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو 

 رار عجلة التطور واالزدهار. االقتصادي وا تم

 

تزام لاالعن  شأن الخطط اإل كانية الساسية توجي ات جاللتكم  أثمرتلقد 

 ناء خمش سدن إ كانية  ، إضافة إلىلف وحدة  كنية لأل ر البحرينية توزيع أر عين أ

حرص تتوافر في ا جميع سقوسات وستطلبات المدن الحديثة، األسر الذي يعكش جديدة، 
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سن  ين أهم أولويات  على أهمية توفير المسكن المالئم للمواطن، واعتبار ذلكجاللتكم 

 الرشيدة.  تكم رناسج حكوس

 

 صاحب الجاللة 

المستقبل والتخطيط  لى أهمية ا تشرافإجاللتكم  نتطلع في ظل رؤية إننا

توجي ات جاللتكم نقدّر الغالي وللمواطنين الكرام، وسستقبل زاهر لوطننا  بناءوالعمل ل

دة سراجعة للبنية  ما في ا إعاللبالد، الخاصة  تعزيز القدرة المالية واالقتصادية 

وضمان ، المطلو ة سن توازن  ين المصروفات واإليراداتاالقتصادية وتحقيق الغايات 

تجاوز كافة التحديات والصعو ات التي سصادره لاالقتصادي، وتنوع ا تداسة النمو 

 .سملكة البحرينتواج  ا 

 

 صاحب الجاللة 

تعاون المثمر والبنّاء  ين السلطة التشريعية  ما تمتلكه سن إن إشادة جاللتكم  ال

صالحيات تشريعية ورقا ية سع السلطة التنفيذية سحل اعتزازنا،  ل هي حافز لنا 

ا في اقتراح و ن القوانين والتشريعات المتعلقة  تطوير ورفع كفاءة  للمضي قدس 

 دسات الحكوسية.الخ

 

تُعنى  اال تثمار المالي والتجاري والعقاري، التشريعات التي لقد  اهمت 

وإقرار الميزانية العاسة للدولة في توفير المناخ الداعم لتطوير البيئة االقتصادية 

سجلش   اوعلى رأ واال تثمارية،  ما ينسجم سع  يا ات وخطط المؤ سات المعنية 

التنمية االقتصادية  قيادة صاحب السمو الملكي األسير  لمان  ن حمد آل خليفة ولي 

الع د، نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيش سجلش الوزراء الموقر حفظه هللا 

 .الحرية االقتصاديةللبحرين نتائج ستميزة على سستو  ق حق ما ي، ورعاه
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 صاحب الجاللة 

جاللتكم سن اهتمام  الغ وتقدير كبير لأل رة البحرينية، وسا نص إن سا تولونه 

كان وسشروع جاللتكم اإلصالحي  عليه د تور سملكة البحرين وسيثاق العمل الوطني

وسن هذا المنطلق، حرصت السلطة التشريعية على رفع سستويات نصب أعيننا. 

في صيغة توافقية  اال تقرار االجتماعي، سن خالل إقرار قانون األ رة الذي جاء

سن أحكام الشريعة اإل السية السمحاء، ويعد عالسة سميزة في وسوحدة تنبثق 

 مكانة األ رة البحرينية  وجه عام و المرأة  البالغالتشريعات الوطنية، سؤكد ا االهتمام 

  وجه خاص.

 

لقد حظيت المرأة البحرينية في ع د جاللتكم  مراتب رفيعة وسكانة سرسوقة 

لتوفير البيئة ا  فضل تقديركم ل ا والج ود التي تبذل ا الدولة وسؤ سات ا ودولي  ا سحلي  

تبوأ أرفع والتي سن خالل ا انطلقت لتأخذ سكانت ا التي تستحق ا وت ،للمرأة الفضلى

التي تجاوزت في ا سراحل التمكين فة وتحقق سختلف اإلنجازات المشرّ ب، المناص

وتمثل نسبة عالية  ،سختلف سسؤوليات  ناء الدولة ف ي اليوم تشارك الرجل التقليدية،

سن سوظفي القطاعين العام والخاص، األسر الذي يعد سفخرة وطنية تعتز   ا سملكة 

سا كان ذلك سمكن ا لوال دعم جاللتكم ودور صاحبة السمو الملكي األسيرة و ،البحرين

 هللا.   بيكة  نت إ راهيم آل خليفة رئيسة المجلش األعلى للمرأة حفظ ا

 

 صاحب الجاللة 

يتطلب ا تمرار عملية التطوير المدروس وتعاون ال شك أن العمل الوطني 

جميع السلطات، والذي يبني على سا تم تأ يسه سن سنظوسة تشريعية أعطت للبحرين 

 أن جاللتكم إياها، ونعاهد نعتز  الثقة الغالية التي أوليتمونا ل  سكانت ا المتقدسة. وإننا 

 التي تراعي خصوصية وستطلبات العمل الوطني.نستمر في دفع عملية التشريع البناءة 
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 صاحب الجاللة 

سن أن تبقى سملكة جاللتكم  إن سجلش الشور  يشيد  اعتزاز  ما تفضلتم  ه

البحرين سخلصة لمحيط ا العر ي تدافع عن أسنه وسصالحه، وتسّخر كافة إسكانات ا 

لد لوسا ية في خدسة قضايا األسة العر ية، سن أجل الحفاظ على العسكرية واألسنية وا

و يكون  ،أسن ا و السة أراضي ا، وسواج ة أي تدخالت غير سشروعة تمش  يادت ا

 المجلش سن خالل اختصاصاته التشريعية خير داعم ل ذه التوج ات.

 

إننا يا صاحب الجاللة نشاطركم سواصلة الج ود الداعمة للحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني، وتمكينه سن إقاسة دولته المستقلة على ترا ه الوطني وعاصمت ا 

 القدس الشريف، سن أجل إحالل األسن والسالم واال تقرار في المنطقة  صورة دائمة.

 

 صاحب الجاللة 

إن اإلرهاب، يمثل أكثر سن أي وقت سضى، ظاهرة شديدة الخطورة على األسن 

، سما يستوجب تأكيد التمسك  الثوا ت العالم أجمعي في واال تقرار والسلم األهل

األ ا ية التي أعلنت عن ا الدول الداعية لمحار ة اإلرهاب وكشف داعميه وسموليه، 

السيا ات التخريبية التي تسعى لنشر أشكاله، وسواج ة والتصدي لإلرهاب  كل 

لبحرين ضمن الفوضى وتفكيك الدول. وإنه لمحل فخر واعتزاز  أن تكون سملكة ا

الدول السباقة والفاعلة في سكافحة اإلرهاب لينعم العالم  السالم واال تقرار المنشود، 

 ،سستحضرين سساهمة السلطة التشريعية في  ن القوانين والتشريعات الوطنية

 نضمام إلى االتفاقيات الدولية الخاصة  مكافحة اإلرهاب. واال
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تقوم  ه قواتنا الدفاعية واألسنية في وإننا نفخر كذلك  الدور البطولي الذي 

 ، رارسختلف الميادين، ونستذكر هنا  كل عرفان التضحيات التي قدس ا ش داؤنا األ

 صون تراب الوطن وأسنه و يادته.وسازال يقدس ا رجالنا البوا ل سن أجل 

 

وكما يقف شعب البحرين  حزم في سواج ة اإلرهاب، فإنه يقف  ذات الحزم 

 ستمسك اللمحاوالت العا ثة والساعية للتأثير على لحمته الوطنية،  ستصدي اوالثبات 

أن التعددية التي يتميز   ا  ادرك  ، سما عرف عنه سن أصالة وتعايش وتساسح  وحدته و

المجتمع البحريني هي سن أهم عناصر قوته التي سكنت البحرين سن أن تنال  معت ا 

التعددية قائمة على أرضية سشتركة أ ا  ا الطيبة وسكانت ا المرسوقة، وأن هذه 

 .الحكيمة المواطنة والوالء ل ذا الوطن وقيادته

 

 

 صاحب الجاللة 

تراب على  ينمقيمال افةوكالوفي، يشرفنا أن ن نئ جاللتكم وشعب البحرين 

 ،،  تأ يش سركز حمد العالمي للحوار  ين األديان والتعايش السلميوطننا الغالي

ألسريكية، وإطالق إعالن سملكة البحرين في سدينة لوس أنجلوس  الواليات المتحدة ا

سملكة البحرين سن تر يخ قيم التساسح، سا تش ده مجتمع الدولي والذي جاء ليؤكد لل

المستو  العالمي في رفيعة على  ةسكانتتبوأ   اجعلوالتقارب الحضاري، األسر الذي 

 .وخدسة اإلنسانية يش السلميسجال االحترام الديني والتعا

 صاحب الجاللة 

إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نستمع إلى سا جاء في خطا كم الساسي سن 

التنفيذية سن سسؤولية وطنية عالية تضع السلطة لسلطة التشريعية وا لما تتحلى  ه تقدير

ا ديد عنوان  وتجعل سن التطوير والتج ،سصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولويات ا
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نسجل عظيم لمسيرتنا الوطنية المجيدة. و  ذه المنا بة، يشرفنا يا صاحب الجاللة، أن 

دن جاللتكم سن دعم ا سن لما تحظى  ه السلطة التشريعية دائم  لاالعتزاز والتقدير 

، سعاهدين جاللتكم،  أننا على الع د  اقون لال تمرار في خدسة وطننا وتوجيه وسساندة

هذه الم مة الوطنية الساسية  أداءفي  وإياكم  ائلين المولى عز وجل أن يوفقناالغالي، 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ ﴿ ، وجهعلى أكمل   .﴾ َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

 

للوطن  و ند ا ايحفظكم يا صاحب الجاللة ذخر  أن داعين الباري جلّت قدرته 

 .ولشعبكم الوفي

    والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

                                                                      

 رئيس وأعضاء مجلس الشورى
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 (2ملحق رقم )
 

قرار تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

حول قرار مجلس مجلس النواب 

الشورى بخصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام قانون 

الجمعيات واألندية االجتماعية 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب والرياضة 

والمؤسسات الخاصة، الصادر 

( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

راح تم )المعد في ضوء االق1989

 .(الشورىبقانون المقدم من مجلس 
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 م2017برنوفم 6 التاريخ:

 (3التقرير )

 

 

 تقرير جلنة اخلدمات 

 بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 
الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان 

. )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من م1989( لسنة 21باملرسوم بقانون رقم )
 جملس الشورى(

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

السيد علي بن  صاحب المعاليخطاب ، وبموجب م2017أكتوبر  16تاريخ ب  

تم  (،4د  4ف /  خ تص ل  611رقم ) ،الشورى مجلس صالح الصالح رئيس

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى  بمواصلة دراسة لجنة الخدمات تكليف

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية بخصوص 

دان الشباب والرياضة والمؤسسات والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في مي

)المعد في ضوء  م1989( لسنة 21الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

وذلك بناًء على قرار مكتب المجلس في  االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(،
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م، بخصوص مواصلة دراسة مشاريع 2017أكتوبر  15اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

واالقتراحات بقوانين التي الزالت قيد الدرس لدى لجنة الخدمات من أدوار القوانين 

وإعداد تقرير يتضمن القرار المذكور دراسة ومناقشة باللجنة  على أن تقوم انعقاد سابقة.

من  أقصاه ثالثة أسابيعفي موعد  الموقر رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس

 .تاريخه

 

 :إجراءات اللجنة- أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 :ةاآلتي اتتدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماع (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 م23/10/2017 2

 4 4 م30/10/2017 3

 4 4 م06/11/2017 4

 

 ما يلي: موضوع البحث والدراسة على للقرار المذكوراطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)

 المذكور مشححححروع قانونحول قرار مجلس الشححححورى بخصححححوص قرار مجلس النواب  -

 .ومرفقاته

 محاضر اجتماعات اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون. -

 مناقشات أصحاب السعادة األعضاء في جلسة المجلس بخصوص مشروع القانون. -

 

 العامة بالمجلس:شارك في االجتماع من األمانة  (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدليمي ر محمد عبدهللاالدكتو .1

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد علي عبدهللا العرادي .2
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 .المساعدالمستشار القانوني   محمـــد أحمــد محمـــدالسيد  .3

 القانوني. باحثال   السيد محسن علـــي الغريري .4

 

  والسيد جواد مهدي أمين سر اللجنة، السيد أيوب علي طريف اللجنة  أمانة سرتولى

 أمين سر اللجنة المساعد. والسيدة دانة ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة،محفوظ 

 

ا: رأي اللجنـة:
ً
 ثانيــ

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص تدارست اللجنة   

واألندية االجتماعية والثقافية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات 

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم  م1989( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

أصحاب واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل ، من مجلس الشورى(

اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد،  أعضاءالسعادة 

 .جميع مرفقات تقرير اللجنة السابقةواطلعت على 

 

المادة قانون فضال عن الديباجة من ثالث مواد، حيث نصت اليتألف مشروع   

جديدة  ( من القانون بفقرة60منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة ) األولى

لعضوية مجلس إدارة النادي أو االتحاد  شح"وال يجوز أن يكون المرنصها اآلتي: 

حذف الفقرة األخيرة  المادة الثانية، وتضمنت "لرياضي منتميًا ألي جمعية سياسيةا

"ويحظر الجمع بين عضوية أكثر والتي تنص على أنه ( من ذات القانون 4من المادة )

، فيما جاءت "ختلفة إال بموافقة الوزير المختصعية ممن جمعية تعمل في أنشطة نو

 مادة تنفيذية.المادة الثالثة 

 

يهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس   

إدارة النادي أو االتحاد الرياضي واالنتماء إلى الجمعيات األهلية، وكذلك رفع الحظر 
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إال بموافقة  معية تعمل في أنشطة نوعية مختلفةبشأن الجمع بين عضوية أكثر من ج

 . الوزير

 

مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد االطالع  اللجنة وبعد تدارس  

ترى وعلى قرار مجلس الشورى وقرار مجلس النواب، على مرئيات الجهات المعنية، 

التي أجراها على مشروع  التعديالتالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وباللجنة 

تنظيم ب المتعلقة، واالعتبارات العملية منه، بما يتوافق واألهداف المرجوة القانون

التمسك بتعديل نص الفقرة الثانية من عضوية الجمعيات واألندية، حيث ترى اللجنة 

أو االتحاد ( بحيث ال يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي 60المادة )

يستثنى من ذلك الجمعيات األهلية ذات و أو أهلية،منتميًا ألي جمعية سياسية  اضييالر

 .الطابع المهني

 

اتحاد مجلس إدارة عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من ناٍد أو  وكذلك  

البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة األندية  لالستفادة من الطاقاترياضي واحد، 

وتجنّب ود تلك الكوادر بين األندية واالتحادات الرياضية، واالتحادات، وعدم تشتيت جه

، كما يساهم لألندية واالتحادات الرياضيةالتكتالت االنتخابية في الجمعيات العمومية 

منها المرأة البحرينية شابة وساح المجال النخراط كفاءات بحرينية إفذلك الحظر في 

لرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في مجالس إدارات األندية الوطنية واالتحادات ا

 في النهاية في صالح األندية الوطنية واالتحادات الرياضية ومنتسبيها .

 

تتمسك اللجنة فإن ، من القانون النافذ (4أما بشأن الفقرة األخيرة من المادة )    

إعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة ب

ورفع وذلك الحتمال وجود تداخل وتعارض بين مصالح هذه الجمعيات، متشابهة، 

 .التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفةالحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات 
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لسابق لمجلس الشورى بالتمسك بالقرار اتوصي اللجنة  ،في ضوء ما تقدم  

قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية المشروع بالموافقة على 

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون  م.1989( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .من مجلس الشورى( المقدم

 

ا:ثالث
ً
 :مقرري املوضوع األصلي واالحتياطياختيار  ـ

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

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـًا. سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجـــــي .1

 مقرًرا احتياطيًا. المنصورستاذ عبدالوهاب عبدالحسن األسعادة  .2

 

ارابع
ً
 :توصية اللجنة :ـ

 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

قانون بتعديل المشككروع  بالموافقة على التمسككب بالقرار السككابج لمجلس الشككورى

بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصككككككككة 

العاملة في ميدان الشككباب والرياضككة والمؤسككسككات الخاصككة، الصككادر بالمرسككوم 
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المعد في ضككككككوء االقتراح بقانون المقدم من )م. 1989( لسككككككنة 21بقانون رقم )

نوفمبر  27عة المنعقدة يوم األحد والمتخذ في الجلسككككة السككككاب ،مجلس الشككككورى(

  م، من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.2016

 

 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                       ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                                 نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 (3ملحق رقم )
 

الشؤون المالية تقرير لجنة 

واالقتصادية بخصوص االقتراح 

بقانون بشأن احتياطي األجيال 

القادمة، والمقدم من أصحاب 

السعادة األعضاء: رضا عبداهلل 

الخياط، فرج، وجواد حبيب 

وسمير صادق البحارنة، وبسام 

ودالل  ،إسماعيل البنمحمد

 .جاسم الزايد
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 م2017أكتوبر  30التاريخ: 

 4التقرير: 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة( الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
القادمة، واملقدم من خبصوص االقرتاح بقانون بشأن االحتياطي لألجيال 

أصحاب السعادة األعضاء: رضا عبداهلل فرج، جواد حبيب اخلياط، مسري 
 .صادق البحارنة، بسام إمساعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد

 الرابع التشريعي الفصل – الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

 فق /  مص ل  610، وبموجب الخطاب رقم )م2017أكتوبر  16بتاريخ  

تاريخ  (،4د  4 ثاني المنعقد ب ماعه ال ناًء على قرار مكتب المجلس في اجت  15وب

م، بخصححححححوص إعادة النظر في مشححححححروعات القوانين والمراسححححححيم 2017أكتوبر 

بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السحححححححابقة خالل دور االنعقاد العادي 

المعالي السكككيد علي بن ب الثالث من الفصحححل التشحححريعي الرابع؛ فقد أرسحححل صحححاح

تقرير  المالية واالقتصاديةإلى لجنة الشؤون  الشورى مجلس صالح الصالح رئيس

بخصككككوص االقتراح بقانون بشكككك ن لجنة الشححححؤون المالية واالقتصححححادية  السححححابقة 

سعادة األعضاء: رضا عبدهللا  االحتياطي لألجيال القادمة، والمقدم من أصحاب ال

الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، دالل فرج، جواد حبيب 

وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه  لمناقشته ودراسته ، جاسم الزايد

 على المجلس الموقر.
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 :أوالً: إجراءات اللجنة

 29( بتاريخ 3في االجتماع ) –آنف الذكر  – االقتراح بقانوناللجنة  تدارسحححححت -1

 .م2017أكتوبر 

موضحححوع البحث والدراسحححة على  لالقتراح بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراسحححتها  -2

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

تقرير لجنة الشحححؤون المالية واالقتصحححادية السحححابقة بشحححأن االقتراح بقانون )مرفق(  -

 والمتضمن:

  .االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية 

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

  .رأي وزارة المالية 

  والمسححتشححار القانوني المسححاعد حول مرئيات  اللجانرأي المسححتشححار القانوني لشححؤون

 . وزارة المالية

 ( لسنة 28قانون رقم )بشأن االحتياطي لألجيال القادمة 2006 . 

 ( لسححنة 102مرسححوم رقم )( لسححنة 25( من المرسححوم رقم )18دة )بتعديل الما 2011

 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي األجيال القادمة.  2008

 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. يمـــد عبـــدهللا الدليمــالدكتــــور مح .1

 المستشار المالي واالقتصادي.      السيدة زهرة يوسف رحمة .2

 المستشار القانوني المساعد.  علــي عبــدهللا العــراديالسيد  .3

 

 .والسيد أيوب علي طريف السيد محمد رضي محمد وتولى أمانة ســر اللجنة
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ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

بخصوص االقتراح بقانون بش ن تقرير اللجنة السابقة  تدارست اللجنة 

األعضاء: رضا عبدهللا  االحتياطي لألجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة

فرج، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، دالل 

اجتماعه الثاني المجلس في مكتب بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار ، جاسم الزايد

، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين 2017 أكتوبر 15المنعقد بتاريخ 

دور االنعقاد  نين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خاللوالمراسيم بقوا

  الرابع.الفصل التشريعي  العادي الثالث من

 

؛ بديت من قبل السادة أعضاء اللجنةوبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أ

في تقريرها المرفوع إلى مكتب ما انتهت إليه اللجنة السابقة  تبنيخلصت اللجنة إلى 

على في دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع بالموافقة  لسالمج

جواز نظر االقتراح بقانون بش ن االحتياطي لألجيال القادمة، والمقدم من أصحاب 

السعادة األعضاء: رضا عبدهللا فرج، جواد حبيب الخياط، سمير صادق البحارنة، 

 وذلب لالعتبارات اآلتية: الزايد،بسام إسماعيل البنمحمد، دالل جاسم 

 

ا لمراعاته -1 ألجيال القادسة اال تراتيجية لمصالح ال أهمية االقتراح  قانون نظر 

 م نية  تنميت اوالعمل على  اوطني ا يتطلب الحرص علي  اواجب   اعتبارها 

األجيال القادسة سن خالل الحفاظ  السعي لضمان سستقبلو، ولية عاليةؤوسس

األسوال ا تثمار تحسين و ائل  ن أسوال لصالح م والعمل علىعلى سا تراكم س

المتحصلة سن عوائد النفط ل ذا االحتياطي، وحماية حق األجيال القادسة سن 

 .الموارد الطبيعية الراهنة
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تطوير اآللية لي ا سقدسو االقتراح  قانون في الغايات النبيلة التي قصد إتعزيز  -2

يوفر للقائمين عليه المناخ المالئم ألداء الم ام  ما  الحسابالتي يعمل سن خالل ا 

اال تقالل سن الناحيتين المالية واإلدارية، و ما يكفل وجه المنوطة   م على 

 .اال تعانة  الكفاءات المؤهلة في قطاع اال تثمار

 

اللجنة ترحب  توافق نية الحكوسة الموقرة  تقديم سشروع قانون سماثل إن   -3

التي هدف إلي ا سقدسو االقتراح  قانون " حيث أشارت  لألهداف الوطنية ذات ا

تعكف حالي ا على إعداد إلى أن الحكوسة  وزارة المالية الموقرة في سذكرت ا"

 ،سشروع قانون يتضمن إعادة تنظيم الوضع القانوني لحساب احتياطي األجيال

وذلك انطالق ا سن حرص ا على تحقيق اال تقرار المالي والنمو االقتصادي 

وتعتزم تقديمه في  للمملكة سع ضمان حقوق األجيال القادسة في الحياة الكريمة،

احتراًما لحق أعضاء اللجنة تر  أنه ، و" القريب العاجل إلى السلطة التشريعية

السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور في تقديم 

في االقتراح  قانون الماثل تكريس ا  ر، فإن ا تر  جواز النظاالقتراحات بقانون

للحق الد توري األصيل للسلطة التشريعية، و يكون المجال رحب ا للتوافق سع 

السلطة التنفيذية فيما يتعلق  نصوص سواد سشروع القانون عندسا تتم صياغته 

 والمداولة  شأن سواده الحق ا. 

 

المادة تي نصت علي ا سقتضيات أسن الدولة وتعزيز اقتصادها الوطني ال تحقيق -4

على إنشاء سجلش  ، فجاء هذا االقتراح  قانون  النصالد تور ( سن11)

تمتع  اال تقالل حتياطي األجيال القادسة، تكون له الشخصية االعتبارية ويال

المقترح تشكيل المجلش الجديد حرص على أن يكون ال ، سعالمالي واإلداري

واألعضاء سن  لممثلين عن الحكوسةتحقيق التوازن  ين األعضاء السراعي ا 

حيث   ،أصحاب الخبرة والكفاءة في سجال اال تثمار وإدارة األصول المالية

فاعلية المجلش في سمار ة  يحققما راعى االقتراح أن يكون التوازن  
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والكفاءة في إدارة ويعزز أداءه اختصاصه المنصوص عليه في القانون، 

 هذا الحساب.ا تثمارات 

 

ا سؤسال  لمقدار االقتطاتراح  قانون يضع االق -5 سن  عر  رسيل النفط،  عتوج  

دوالر أسريكي واحد سن  عر كل  رسيل نفط خام يبلغ  نص على اقتطاعحيث 

ا، ويُقتطع دوالرين اثنين سن  عر كل دوالر   80ا حتى دوالر   40 عره سن 

لألجيال  ، انطالق ا سن الحرص على زيادة التوفير رسيل نفط خام يزيد عن ذلك

القادسة كلما زادت أ عار المورد الطبيعي األ ا ي للدولة حالي ا، خاصة 

 .  اعتباره سورد ا ستوقع النضوب في المستقبل

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-ثالث

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشححححورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

 .أصلًيامقرًرا   األستاذ رضا عبدهللا فـرج -1
  .احتياطًيامقرًرا   األستاذ جواد حبيب الخياط -2

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

فإن اللجنة االقتراح بقانون؛ في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 توصي بما يلي:
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لألجيال القادمة، الموافقة على جواز نظر االقتراح بقانون بش ن االحتياطي  -

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: رضا عبدهللا فرج، جواد حبيب الخياط، 

 سمير صادق البحارنة، بسام إسماعيل البنمحمد، دالل جاسم الزايد.

 

 الالزم،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 سـقطي ملن ا خالد حسيـ              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 2016 سايو 18التاريخ : 

 

 

 احملرتمسعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

االقتراح بقانون بشأن احتياطي األجيال القادمة  والمقدم من أصحاب الموضوع : 

السعادة األعضاء: رضا عبدهللا فرج  جواد حبيب اليياط  سمير صادق البحارنة  

 بسام إسماعيل البنمحمد  ودالل جاسم الزايد.

 

 وبعد،تحية طيبة 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2016مايو  8 تاريخ      

االقتراح  (، نسخة سن2د  4ص ل ت ق / ف  346، ضمن كتا ه رقم ) المجلس

بقانون بشأن احتياطي األجيال القادمة  والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: رضا 

لبحارنة  بسام إسماعيل البنمحمد  عبدهللا فرج  جواد حبيب اليياط  سمير صادق ا

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإ داء   ودالل جاسم الزايد

 المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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، عقدت لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية اجتماع ا م2016مايو  18و تاريخ      

وذلك  ومذكرته اإليضاحية ، ،االقتراح بقانوناطلعت على ، حيث الحادي والعشرين

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

لمبادئ  قانونمرسحححححححوم بإلى عدم مخالفة ال –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة 

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

والمقدم من  االقتراح بقانون بشععأن احتياطي األجيال القادمة  تر  اللجنة  ااالسة     

أصععحاب السعععادة األعضععاء: رضععا عبدهللا فرج  جواد حبيب اليياط  سععمير صععادق 

سن الناحيتين الد اااتورية ، البحارنة  بسعععام إسعععماعيل البنمحمد  ودالل جاسعععم الزايد

 .والقانونية

  

 دالل جاسم الزايد                            

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                         

 

 


