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 م2102ديسمبر  2التاريخ: 

 

 جلـــنة  ريرقت

 الساميعلى اخلطاب امللكي  لردا
 لثالثدور االنعقاد العادي ا

 الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمة:

بناًء على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي 

م، بتشكيل 2152أكتوبر  59الثالث من الفصل التشريعي الثالث والمنعقدة بتاريخ 

 الخطاب الملكي السامي للعمل على إعداد مشروع الرد على الخطاب لجنة الرد على

اللجنة من كل من أصحاب  تشكلتالملكي السامي لعرضه على المجلس الموقر، فقد 

 :السعادة األعضاء التالية أسماؤهم

 رئيًسا.   الدكتورة بهية جواد الجشي  .0

 عضًوا.   األستاذ إبراهيم محمد بشمي .2

 عضًوا.   بهزادأحمد إبراهيم األستاذ  .3

 عضًوا.     األستاذة جميلة علي سلمان .4

 عضًوا.  األستاذ خليل إبراهيم الذوادي .5

 عضًوا.  الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل .6
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 عضًوا.   الدكتورة عائشة سالم مبارك .7

 عضًوا.  عبدالجليل عبدهللا العويناتياألستاذ  .8

 عضًوا.   فؤاد جاسم الحاجياألستاذ  .9

 عضًوا.  ى بن هنديمنيرة عيساألستاذة   .01

 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 لتنفيذ التكليف المذكور عقدت اللجنة ثالث اجتماعات على النحو التالي:  -5

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2102أكتوبر  04 االجتماع األول

 م2102نوفمبر  6 االجتماع الثاني

 االجتماع الثالث
نوفمبر  22

 م2102

 

اجخطتت الاجكل تتسلاج تت اسلةك  تتتحىلار  تت قلد  لا  ع تت دلاطلعتتالاجلة تتىل لتت ل -2

 اجع ديلاجث  سلانلاجفصللاج شريعسلاجث جث.

 

اطلعالاجلة تىل لت لالتحليتتفسلل ت  زلمةتررلات ل  دلرتسلاجصتت رىلاجكتل تىل -3

 حوزلاجخط الاجكل سلاج  اس.

ل

هت لاجخط ةت  لاجكل  تىلاج ت ا ىل  د دلاةلتشلاجشتو  ل ل اطلعالاجلة ىل ل ل -4

 اجك صراى.لرسلاألد ا 

مالحظحات محن  اللجنحة اطلعت اللجنة على ما قدمه أصححاب السحعادة أعضحاء -5

 مكتوبة بشأن مشروع الرد.
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خ طحالاجلة ىلاج  دةلم ض ءلاجكةلشلإلةداءلاالحظ لهملةشأنلاشتر  لاجترد.ل -6

الا  وة تت لة جكالحظتت  لاتتنل سعععادة الع ععو الععدكتور سعععيد   مععد  اتتت لكال د 

 اجكالحظ  لةع نلا   ح  .ل قدلمخذ لاجلة ىلهذهل، سين

 

 

شتت لالاجلة تتىلرتتسلاا ك  هتت لاأل زلجة تتىلاصتتورةلإل تتدادلا تتودةلاجتتردل لتت ل -7

 اجخط الاجكل سلاج  اسلا و ىلانلاج  دةلاأل ض ءلاج  ج ىلمتك ؤهم:

 سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي. .0

 سعادة األستاذ إبراهيم محمد علي بشمي. .2

 .سعادة األستاذ خليل إبراهيم الذوادي .3

 

 

اجخط الاجكل سلمهملاجكت   لاج سل  د لرسل ق االاجلة ىلاجكصورةلةتصر -8

لاجردلاج  اس لاشر   لإج لل م د لا ودة ل ا  هالر ه  لاجلة ى ل  قش ه   اج س

ل.اجص وىلاج ه ئ ىلجكشر  لاجرد

 

 :اجلة ىل  ش  كلرسلاا ك  ل.9

 .لمجلسل القانوني المستشار    البرزنجي عبدالوهاب مالدكتور عصا -

 

 

 ما نلترلاجلة ى.جواد مهدي محفوظ  السيدما  ىلترلاجلة ىلل لوج 

ا:
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ثاني

( من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل 93إعماالً لنص المادة )

 من:
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 أصلًيا مقرًرا   سعادة األستاذ إبراهيم محمد بشمي .0

 مقرًرا احتياطًيا.   جميلة علي سلمانسعادة األستاذة  .2

 

ا: 
ً
 توصية اللجنة:ثالثـ

للويسلاجلة ىلة جكوار ىل ل لاشر  لاجردل ل لاجخط الاجكل سلاج  اس. -

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتورة بهية جواد اجلشي               

 النائب الثاني لرئيس جملس الشورى                             

 رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي                         
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 رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي

 الفصل التشريعي الثالث  -دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 ن  في مجلس الشورى رئيًسا و ع اء يشرفنا يا صا ب الجاللة

نرفع إلى مقام جاللتكم  سمى آيات الشكر واالمتنان على تف لكم بافتتاح 

وعلى ما  بديتموه  ،دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث

سلطة التشريعية من  جل القيام بالمهمة من تقدير للجهود التي تبذلها ال

 الوطنية الملقاة على عاتقها. 

والتي ت منها  سامية إلى  ع اء المجلس الوطنيال كمتوجيهات إن

 ع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تتمثل في السعي بد ب خطاب جاللتكم، ت

رؤى السديدة والحكيمة موضع التنفيذ التوجيهات وهذه الومثابرة لوضع 

 خالل االختصاصات التشريعية المتا ة لنا.من 

وإن مجلس الشورى إذ يؤكد على الم امين التي اشتمل عليها 

الخطاب السامي، فإنه يستشعر  همية المر لة التي يجتازها الوطن تحت 

قيادتكم الحكيمة، واضطالعكم بمسؤولية النهوض بمملكة البحرين في 

هًجا و سلوب  ياة، األمر الذي كافة المجاالت، وترسيخكم للديمقراطية من

تجلى في اهتمام جاللتكم بدور السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب 

وفي سن التشريعات  ،والشورى في تعزيز الحقوق والحريات والشفافية
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والقوانين ومباشرة الرقابة البرلمانية التي تحقق للوطن استقراره و منه 

ما فيها  رية التعبير عن الر ي، وازدهاره، وتحفظ للمواطن  قوقه ب

والمشاركة اإليجابية في مسيرة التنمية والبناء من  جل ترسيخ دولة 

 القانون والمؤسسات.

ونؤكد لجاللتكم  ننا نشاطركم الر ي في  همية الدور الملقى على 

عاتقنا في ترسيخ تجربتنا الديمقراطية التي تسير بخطى  ثيثة وثابتة 

ظروف وتحديات على المستوى المحلي واإلقليمي رغم ما يحيط بنا من 

والدولي، وبأننا سنبذل قصارى جهدنا كي ال تستغل الديمقراطية بأجوائها 

 .واالستقرار لتحقيق المطالب بالعنف وتهديد األمن ،المفتو ة

إننا على ثقة كبيرة بأن ما سارت عليه مملكة البحرين في معالجة 

ودعم جاللتكم لهذا  ،ل اتباع  سلوب الحوار الوطنيق اياها، من خال

م، إنما هو دليل على  ن باب الحوار 2100النهج الذي بد  منذ العام 

حوار المفتوح للجميع، وذلك من منطلق اهتمامكم و رصكم على  ن يكون 

هو االسلوب األمثل لحل ق ايا الوطن، وهو النهج الح اري الذي  تسير 

ويأتي تأكيد جاللتكم على  ن تنفيذ مرئيات  وار  عليه األمم والشعوب.

انعكاًسا لهذا  ،التوافق الوطني يمثل موقفًا  اسًما في مسيرة العمل الوطني

 التوّجه.

ولقد جاءت مرئيات  وار التوافق الوطني كما  شرتم جاللتكم،   

متكاملة ومتسقة مع جهود تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية 
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ومنحتم  ع اءها  ،ي الحقائق التي  مرتم جاللتكم بتشكيلهاالمستقلة لتقص

 الصال يات والحصانات الالزمة. 

ويحتم علينا واجبنا الوطني بأن يكون لنا كمجلس شورى دور فاعل 

في ترسيخ مبد  الحوار واتباعه نهًجا و سلوبًا، بما يحقق لبالدنا األمن 

ية ؤسساتنا الدستورمقراطية من خالل مواالستقرار، ويرسي األسس الدي

 والوطنية.

كافة و كما نعبر لجاللتكم عن  رصنا، وبالتعاون مع مجلس النواب

الجهات الحكومية واألهلية، على العمل من  جل وضع مرئيات  وار 

التوافق الوطني موضع التنفيذ، بما يعزز مسيرة اإلصالح ويساهم في 

الحقائق، والتي تعتبر تجربة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي 

فريدة ومتميزة على مستوى العالم، منوهين بالتعديالت الدستورية التي تم 

إقرارها من قبل جاللتكم، والتي ستساهم وال شك في دعم هذه المرئيات 

وتعزيز تجربتنا الديمقراطية بما يتالءم مع الدستور وميثاق العمل 

الوطني.

اهتماًما  ملف  قوق اإلنسانم شروع اإلصال ي لجاللتكلقد  ولى الم

. وقد د بت مملكة البحرين على مراجعة وتطوير تشريعاتها بما بالًغا

يصون  قوق المواطن. وقد كان التعاون مع منظمة األمم المتحدة 

قائًما على المصار ة والشفافية. وجاء  و جهزتها المعنية بحقوق اإلنسان

البحرين في مجال  قوق اإلنسان بجنيف ترسيًخا لهذا اعتماد تقرير مملكة 
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التعاون وهذا النهج، كما  ن التأكيد على التزام مملكة البحرين بالتوصيات 

تقديم التقرير الطوعي بعد ب الصادرة عن مجلس  قوق اإلنسان ومبادرتها

سنتين، إنما يعكس رغبة صادقة في االستمرار في عملية التطوير 

 واإلصالح.

في مجلس الشورى لنشارك جاللتكم اإلشادة بالجهود الوطنية  وإننا

التي يبذلها المسؤولون عن هذا الملف من الجهات الحكومية ومؤسسات 

 المجتمع المدني العاملة في مجال  قوق اإلنسان بالبالد.

نشيد بمبادرة جاللتكم باقتراح إنشاء المحكمة  وفي هذا السياق فإننا

التي لقيت صدى طيبًا وتجاوبًا من قبل جامعة العربية لحقوق اإلنسان 

شعب البحرين الوفي نرفع إلى مقام جاللتكم وإلى كما  الدول العربية.

فوز مملكة البحرين بع وية اللجنة االستشارية لمجلس اصدق التهاني ب

 قوق اإلنسان، األمر الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي بالتزام مملكة 

ختص بهذا الملف، واستمرارها في تطوير العمل البحرين بتعهداتها فيما ي

السياسي والحقوقي، مشيدين بتر يب المملكة بزيارة المنظمات الحقوقية، 

إيمانًا منها بأن مسألة  قوق اإلنسان تمثل عنصًرا  ساسيًا في ثقافة 

 البحرين السياسية القائمة على العدل وصون الحقوق.

لمساهمة في دعم هذا ويؤكد مجلس الشورى استعداده الكامل ل

الملف الهام، من خالل سن التشريعات ومواءمتها مع المعاهدات 

وقد جاء إقرار  واالتفاقيات المنظمة لحقوق اإلنسان في مختلف المجاالت.

مجلس الشورى في دور االنعقاد الحالي إنشاء لجنة نوعية دائمة لحقوق 

  اإلنسان مؤكًدا ومواكبًا لهذا االهتمام.
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إن الديمقراطية التي ارت يناها جميًعا والتزمنا بها، تحتم علينا 

ا ترام مبد  فصل السلطات مع تعاونها جميًعا لما فيه خير وصالح الوطن، 

وفي هذا الصدد فإننا نشيد بالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين 

ترسيخ هذا  التشريعية والتنفيذية، مؤكدين لجاللتكم بأننا سنعمل دائًما على

، مثمنين ما يبذله صا ب السمو اون مع السلطة التنفيذيةوالتع ،المبد 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر  فظه هللا 

ورعاه من جهود لتعزيز مفهوم التعاون بين السلطتين وتوجيهاته 

كم اإلشادة الموقرة في هذا الصدد. كما نشارك جاللت ةحكوملالمستمرة ل

بالرؤية المستقبلية الطمو ة لصا ب السمو الملكي األمير سلمان بن  مد 

نائب القائد األعلى  فظه هللا ورعاه. وال شك  ،آل خليفة ولي العهد األمين

 ن هذه الجهود المتكاملة من شأنها  ن تصب في اتجاه خير ورفاه ونماء 

لها لبلوغ المكانة التي يهوتأ مملكتنا العزيزة وتحقيق  منها واستقرارها

 نتطلع إليها جميًعا على خريطة النه ة الحديثة.

إن المكتسبات التي  ققها شعب البحرين على مدى تاريخه الطويل، 

والتي تعّززت بمشروع جاللتكم اإلصال ي تتطلب ت افر الجهود لحمايتها 

قانون والنظام. من خالل تعزيز األمن واالستقرار وا ترام ال ،وصونها

وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى يؤكد على ما تف لتم به جاللتكم من 

 رص على دعم قواتنا المسلحة الباسلة، ممثلة في قوة دفاع البحرين 

ورجالها المخلصين، في مسؤولياتهم المتمثلة في الدفاع والذود عن  مى 
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بعث فخر واعتزاز الوطن. كما نشيد برؤية جاللتكم في  ن قوة الدفاع هي م

ونتطلع دائًما إلى استكمال قوة الوطن و سباب منعته من خالل  ،لنا جميًعا

تعزيز هذه القوة وتطوير قدراتها، وتوفير كل  سباب التقدم واالزدهار لها. 

ا مومنتسبيه والحرس الوطني كما ال تفوتنا اإلشادة بجهود وزارة الداخلية

لى را ة المواطنين وتوفير األمن من ال باط واألفراد الذين يسهرون ع

واألمان لهم وللوطن. وإذ نشاطر جاللتكم التقدير لما يسهمون به من 

جهود مشكورة، فإننا في مجلس الشورى نعاهدكم على استخدام 

 صال ياتنا التشريعية، لصيانة  قوقهم وتوفير العيش الكريم لهم. 

التي تتسم بالقوة والقدرة على  إن العالم يعيش اآلن عصر التكتالت

تحّدي الصعاب. وقد  ثبتت تجربة مجلس التعاون نجا ها في التنسيق 

والتكامل بين دوله الست في مواجهة التحديات التي مرت بها المنطقة. 

ونشاطر جاللتكم التطلع نحو االنتقال الى شكل  كثر و دة بين دول 

فين الملك عبدهللا بن المجلس. وقد جاءت دعوة خادم الحرمين الشري

 عبدالعزيز 

آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة ألن يرتقي هذا التعاون 

تسقة بين دوله الشقيقة، مبحيث يصبح  كثر تكامالً  مستوى االتحاد،إلى 

استجابة جاللتكم لهذه  مقّدرين ،لتطلعات المواطن الخليجي ومستجيبة

الدعوة ومؤازرتكم ومساندتكم لها، لما لذلك من مردود إيجابي وملموس 

دول مجلس التعاون، في عصر باتت فيه التكتالت  مواطنيعلى 
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قائًما على  ساس المصالح التجمعات اإلقليمية والدولية  قـًا مشروًعا و

من تغيرات و زمات والمنافع المتبادلة، خصوًصا في ظل ما يشهده العالم 

سياسية واقتصادية، األمر الذي يستوجب تو يد الجهود، واالستفادة من 

حقيق التنمية من  جل التطوير وت ،اإلمكانيات البشرية والمادية المتا ة

 الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الصدد فإننا نشارك جاللتكم التر يب بعقد القمة الثالثة 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة والثالثين للمجلس األعلى 

بما  البحرين، آملين  ن يسهم ذلك في االرتقاء بالتعاون بين دول المجلس

الشعوب. ونقدر لدولنا الشقيقة بالمجلس دم تطلعات آمال القادة ويخ

إسهامها الخير في دعم اقتصادنا الوطني من خالل برنامج دعم تنمية دول 

جي، للمساعدة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية مجلس التعاون الخلي

والهامة التي نأمل  ن تساهم في وضع الحلول للملفات المعيشية الحيوية 

 للمواطن وعلى ر سها ملف اإلسكان.

إننا في مجلس الشورى إذ نقدر جهود جاللتكم الحكيمة في السير 

شرور التدخالت الخارجية؛ فإننا وتجنيبها  بسفينة الوطن إلى بر األمان

نؤكد وقوفنا مع كل الخطوات الثابتة والراسخة التي تقومون بها جاللتكم 

من  جل  ماية مكتسبات الوطن وتثبيت دعائم  منه  ،و كومتكم الموقرة

واستقراره، وندين كل  عمال التدخالت الخارجية واألعمال التي تقوم بها 

شبوهة، لتصعيد العنف في الشارع، فئات م للة ومتعاونة مع جهات م
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 ،االستقراروإثارة الفزع وزعزعة وتشويه صورة بالدنا في الخارج 

بتصرفات دخيلة على طبائع و خالق شعبنا المتح ر والمتكاتف ومجتمعنا 

اآلمن، مما يستلزم الوقوف تجاه هذه الممارسات التي تدق إسفينـًا في 

كم  ن مجلس الشورى سيعمل على لحمتنا وو دتنا الوطنية. ونؤكد لجاللت

لتجريم مثل هذه التصرفات التي ال  ،سن التشريعات الالزمة والقوانين

تعبّر عن روح الديمقراطية والحوار وا ترام  قوق اآلخرين، وذلك بهدف 

روح المواطنة  تعزيزو ، ماية المجتمع والدولة من العبث بمقدراتها

خالص، مع إيماننا الراسخ بما الحقة القائمة على المحبة والوالء واإل

 كدتم عليه جاللتكم من  ن المطالب ال تؤخذ بالقوة والعنف، بل  بالحوار 

ا لها لترسيخ شرعة ومنهاجً والتوافق الوطني، وهو ما اتخذته المملكة 

 دولة المؤسسات والقانون.

قد . ولقد د بت مملكة البحرين دائًما على الوقوف مع الحق العربي

جاء خطاب جاللتكم مؤكًدا لهذه الحقيقة. و ننا في مجلس الشورى نثمن 

ونؤكد على موقف جاللتكم الثابت والمبدئي من ق ايا  متنا العربية 

المشروعة، وعلى ر سها التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

م القدس الشريف، انطالقًا من مبادرة السالم العربية التي  طلقت في العا

م في القمة العربية ببيروت، والقوانين والقرارات األممية والدولية 2112

بهذا الشأن، كما نؤيد مساندة جاللتكم للمواقف والجهود التي تبذل لوقف 

نزيف الدم العربي واإلنساني في سوريا الشقيقة، والدعوة إلى ترسيخ 

ال يفوتنا و مبد  التوافق العام وا ترام  قوق اإلنسان وإرادة الشعوب.

بهذه المناسبة اإلشادة بالجهود الخيّرة التي قامت بها المؤسسة الخيرية 
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الملكية استجابة لتوجيهاتكم السامية إلقامة المشاريع اإلنسانية من  جل 

 تخفيف معاناة األشقاء في سورية وغزة والصومال.

الرفاه لقد تجلّى في خطاب جاللتكم  رصكم البالغ على تحقيق 

للمواطن، ورغبتكم الصادقة في تحقيق العيش الكريم له في بلد ينعم 

باألمن واالستقرار، وإننا نؤكد استجابتنا لدعوتكم الكريمة لتولي 

مسؤوليتنا، للمحافظة على معدل بطالة منخفض، من خالل تنويع مصادر 

االستثمار، واالستمرار في تنفيذ الرؤية تشجيع الدخل الوطني و

بما يعود مردودها بالخير على المواطن،  2131صادية للمملكة االقت

واالهتمام بمختلف شرائح المجتمع وفئاته،  مواردويساهم في زيادة ال

 وسيظل هذا من  ولويات اهتمامنا كسلطة تشريعية. 

وإذ نشيد باهتمام جاللتكم بالشباب و ثكم على رعايتهم وتوفير 

لمستقبل وثروة الوطن الحقيقية، كونهم عدة ا ،سبل العيش الكريم لهم

ويسعدنا  ن تكون  .فإننا نستشعر واجبنا تجاه هذه الشريحة من مجتمعنا

إذ  قر مجلسنا في دور  ،رؤيتنا متسقة مع رؤية جاللتكم في رعاية الشباب

إنشاء لجنة نوعية  ،االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث

نة شؤون الشباب(، نأمل  ن نساهم من دائمة بمجلس الشورى بمسمى )لج

خاللها وبالتعاون مع الجهات المعنية بالشباب بالمملكة لتحقيق ما 

 تجاه هذه الفئة.وما نتطلع إليه تطمحون إليه جاللتكم 
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إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا  ن نستمع إلى ما جاء في خطابكم 

ألع اء السلطة التشريعية،  السامي من شكر وتثمين لألداء الوطني

مؤكدين لجاللتكم  ن ما نبذله من جهد إنما ينطلق من إ ساسنا بواجبنا 

الوطني والثقة التي  سبغتموها جاللتكم علينا، والتي نستمد منها المزيد 

من القوة والعزم كي تبقى مملكة البحرين قوية و بية بعزيمة  بنائها 

 المخلصين. 

 

 ، ن يوفقنا في هذه المهمة الوطنية الساميةسائلين المولى عز وجل 

لنكون على قدر مسؤوليتها، و ن يحفظكم يا صا ب الجاللة ذخًرا للوطن 

 ولشعبكم الوفي.

 والسالم عليكم ور مة هللا وبركاته،،،

 

 

رئيس و ع اء مجلس 

 الشورى
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 (2ملحق رقم )
 

التشريعية تقرير لجنة الشؤون 
مشروع والقانونية بخصوص 

قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م، المرافق 2792( لسنة 21)
  (88للمرسوم الملكي رقم )

   .م1008لسنة 
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 م2182أكتوبر  81 التاريخ :

  للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الثالثالتقريـر 

 حول 

)  ( بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية  ( لسنة مشروع قانون رقم ) 
املرافق للمرسوم امللكي  م،8798( لسنة 82والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 م.2111( لسنة 11رقم )

 : مقدمــة

س ـايل رئيس جملـمعكتاب  والقانونية شؤون التشريعيةاستلمت جلنة ال      

 مـرق ورىـالش

من دور  م،9122مايو  92املؤرخ يف (  9122 -5 -3ص ل ت ق /  932)  

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث، 

)  ( بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات  ( لسنة مشروع قانون رقم )بدراسة ومناقشة 

املرافق للمرسوم  م،8798( لسنة 82املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
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، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير م2111( لسنة 11امللكي رقم )

 اجمللس. ليتم عرضه على  هيتضمن رأي اللجنة بشأن

معايل السيد علي بن صاحل الصـاحل رئـيس جملـس    كما استلمت اللجنة خطاب      

م، مـن  9129أكتوبر  27( املؤرخ يف 3د  3ف ص ل ت ق/   531رقم   ) الشورى

من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  لثدور االنعقاد العادي الثا

وإعـداد تقريـر    زال قيد الدراسة لدى اللجنة،، والذي ما بإعادة دراسة املشروع بقانون

 بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.  هايتضمن رأي

 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

خالل دور االنعقاد الثاين من الفصل  – املذكور تدارست اللجنة مشروع القانون (0)
 يف االجتماعات التالية: -التشريعي الثالث

 م. 9129 فرباير 92    ن املنعقد بتاريخ             السادس والعشرو  .8

 م. 9129مارس  22     ن املنعقد بتاريخ             التاسع والعشرو .2

 م.9129سبتمرب  93     الرابع واألربعون املنعقد بتاريخ               .3

 م.9129أكتوبر  3     اخلامس واألربعون املنعقد بتاريخ             .4

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -
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. اإلفتاء القانوين بشأنه ومذكرة هيئة التشريع و، مشروع القانون املذكور -
 (مرفق)

 )مرفق(مرئيات اجمللس األعلى للقضاء بشأن مشروع القانون.  -

 

 :نالتاسع والعشريدعت اللجنة إىل اجتماعها   (3)

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 مستشار قانوين بالوزارة.   األستاذ سعيد حممد عبداملطلب .8

 األعلى للقضاء:اجمللس 

 السيد طه عبداملوىل طه                 مستشار قانوين. .8

 ا مكتوبـة  ، بإعداد مرئياهتوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافكلفت اللجنة  (4)

ـُرحت يف االجتماع والعشرين  التاسع بشأن مشروع القانون واملداخالت اليت ط

اللجنة مل تستلم املرئيات حىت تـاريخ  ، إال أن م9129مارس  22املنعقد بتاريخ 

 إعداد التقرير.

  اللجنة من األمانة العامة باجمللس: اجتماعاتشارك يف 

 . للمجلـس وينـار القانـاملستش  عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .8
 

  مريفت علي حيدر السيدةتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا: آراء اجلهات:  ثانيـ

 للقضاء:رأي اجمللس األعلى 

يأمل اجمللس يف أن يساهم مشروع القانون يف سرعة الفصل يف الدعاوى وحتقيق عدالة  .8

 ناجزة سريعة.

اقترح اجمللس إضافة فقرة جديدة إىل ديباجة املشروع، تكون قبل الفقرة األخرية نصها  .2

بشأن اإلجراءات أمام احملاكم  8712( لسنة 22وعلى املرسوم بقانون رقم )اآليت "

"؛ على اعتبار أن املرسوم ينظم 2112( لسنة 41الشرعية املعدل بالقانون رقم )

إجراءات التقاضي أمام القضاء الشرعي وهو يعرف بنظام القضاء املستعجل يف بعض 

 املسائل الشرعية.

بني أن مشروع قانون العمل اجلديد يتضمن النص على إنشاء مكتب يسمى "مكتب  .3

مع مراعاة ما يرد من لذا فإن اجمللس يرى إضافة عبارة "إدارة الدعوى العمالية"؛ 

 مكرًرا( من املشروع.  93" إىل املادة )نصوص قانونية خاصة

فقرتني ثانية وثالثة(، بشأن ما أوردتاه  922( و)52أبدى اجمللس حتفظه على املادتني ).4

من عدم قبول احملكمة مستندات من اخلصوم، ويرى أهنما ستثريان الكثري من املشكالت 

يف العمل، بسبب ما تتضمنانه من مصادرة حق الدفاع، وإفراغ مبدأ التقاضي على 

ادة النظر يف املادتني على النحو الذي جييز للمحكمة درجتني من مضمونه، واقترح إع
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احلكم بغرامة على اخلصم إذا رأت أن تأخره يف تقدمي املستند كان بفعله هو، ال أن 

 متتنع عن قبول أي مستند يقدم إليها.

مكرًرا( إذ أن جواز استئناف األحكام  923دعا اجمللس إىل إعادة النظر يف املادة ).2

قوع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم سوف االنتهائية بسبب و

يفرغ التعديل من مضمونه؛ ألن هذا السبب يتسع لكل العيوب اليت تقع يف احلكم، 

 ومن مث سيترتب عليه الطعن على مجيع األحكام االنتهائية.

ـّن اجمللس األعلى للقضاء أن الفقرة الثانية من البند )ج( من املادة ) .2 ( ال متس 95بي

ـًا وليس  ـًا واستشاري ـًا إداري باالستقالل القضائي، فاألمر ال يتعدى كونه تنظيم

ـًا، يتعلق بالتنسيق مع وزير العدل بشأن االكتفاء يف بعض القضايا مبا قدمه  إجباري

اخلصوم من دفوع ومستندات دون احلاجة الجتماع األطراف بقاضي إدارة الدعوى. 

هو املسؤول عن متثيل الوزارة واجمللس األعلى للقضاء، واملساءلة مؤكًدا أن وزير العدل 

 أمام جملس الوزراء.

 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:رأي 

متنت وزارة العدل أن يرى مشروع القانون النور عرب إقراره من قبل السلطة التشريعية، .8

ل مشاكل القضاء وعدم رفضه من حيث املبدأ؛ بغية حتقيق األهداف املرجوة منه وح

 .البحريين



 559 

توافقت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف على اقتراح اجمللس األعلى للقضاء .2

 بإضافة فقرة جديدة إىل ديباجة املشروع.

توافقت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع اقتراح اجمللس األعلى للقضاء .3

( 22مكرًرا( من املرسوم بقانون رقم ) 22)مع مراعاة أحكام املادة بإضافة عبارة "

مكرًرا( من املشروع بقانون؛ نظًرا الختالف طريقة رفع  2" إىل املادة )8712لسنة 

 الدعوى املستعجلة عما هو موجود يف املرسوم بقانون املشار إليه. 

فقرتني ثانية وثالثة( يهدفان إىل  922( و)52رأت وزارة العدل أن نصي املادتني ).4

املماطلة يف القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي، ومل تتوافق الوزارة مع ما ذهب  عالج

إليه اجمللس بشأن فرض غرامات مالية على اعتبار أن من لديه قضايا مببالغ مالية عالية 

ـًا ما تكون زهيدة.   لن يضريه دفع الغرامات اليت غالب

رأت وزارة العدل أنه ال يوجد اي  (95بالنسبة للفقرة الثانية من البند )ج( من املادة ).2

تداخل يف االختصاصات، فاستقالل القضاء أمر متعارف عليه، وأن البند )ج( يتعلق 

 .بالتنسيق بني اجمللس األعلى للقضاء والوزارة بشأن اإلجراء الذي تضمنه البند

ـًا: رأي اللجنة:  ثالث

اطلعت على قرار جملس ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، و     

املالحظات اليت أبداها ممثلو اجلهات املدعوة يف النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على 

، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين االجتماع التاسع والعشرين
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وذلك إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؛  وانتهتباجمللس، 

 لألسباب التالية:

إن اهلدف من املشروع بقانون هو استحداث مكتب يتوىل إدارة الدعوى املدنية  .2

اإلشراف على  الدعوى، وهتيئتها حبيث يتوىل قاٍضهبدف السيطرة املبكرة على 

الجتماع مع اخلصوم وحصر نقاط مراقبة مجيع إجراءات الدعوى ومن مث ا

االختالف واالتفاق، وحتديد جوهر النزاع، ومن مث تقدمي تقرير بذلك إىل قاضي 

املوضوع الذي يفصل يف القضية. فضال عن استحداث مادة هتدف إىل تفادي 

تناقض األحكام إذ نصت على " استئناف األحكام الصادرة يف حدود النصاب 

ادر على خالف حكم سابق مل حيز قوة األمر احملكوم االنتهائي إذا كان احلكم ص

ـًا بقوة القانون إذا مل يكن قد صار  به ويف هذه احلالة يعترب احلكم السابق مستأنف

ـًا عند رفع االستئناف".  انتهائي

يعتري مشروع القانون خمالفة ملبدأ الفصل بني السلطات الثالث، وهو ما أرساه  .9

افق الوطين بشأن االستقالل اإلداري واملايل للسلطة الدستور، وأكد عليه حوار التو

( مكرًرا من مشروع 95(، والفقرة الثانية من املادة )52القضائية، كما يف املادة )

 وجيوز يف بعض القضايا اليت يصدر بتحديدها قرار من القانون، واليت تنص على"

العدل، إحالة الدعوى اجمللس األعلى للقضاء بالتنسيق مع الوزير املعىن بشؤون 

ـُفهم  مباشرة إىل احملكمة املختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوين فيها واليت ي ".
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منها التداخل بني السلطتني التنفيذية والقضائية، وعدم االستقاللية بإعطاء 

 صالحيات قضائية لوزير العدل.

مع املبدأ الدستوري  ان( من املشروع بقانون تتعارض 922 – 52)  تنيأن املاد  .3

 91ملادة إىل ا استناًداا للقانون ) ـًالذي يقضي بأن حق التقاضي مكفول وفق

وذلك حبرمان اخلصوم من تقدمي أي مستند إىل احملكمة املختصة  (، الفقرة )د(

 اعد ذلك إهداًرـُمما ي ،كان يلزم عليهم تقدميه أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية

 ي كفله الدستور.ذل حبق الدفاع الاإلخالومنها  للحقوق

أن مشروع القانون يصادر حق التقاضي على درجتني، ويوقف دور حماكم  .2

التمييز، وذلك مبا نص عليه من عدم جواز استئناف األحكام الصادرة بصفة 

خمالفة قواعد االختصاص املتعلقة انتهائية من حماكم الدرجة األوىل إال يف حالة 

 وع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.بالنظام العام أو وق

ـً كما أجاز ا استئناف مجيع األحكام الصادرة يف حدود النصاب االنتهائي إذا أيض

، وهذه تعترب كان احلكم صادًرا على خالف حكم سابق مل حيز قوة األمر املقضي

ـًا شكلية، إضافة إىل أن معظم القضايا الوارد عليها ال ـُنظر أسباب نصاب النهائي ت

من قبل قاٍض فرد، مما جيعل اخلطأ يف احلكم وارًدا، وبالتايل حرمان أطراف 

 الدعوى من درجة مهمة للتقاضي وخاصة يف قضايا اإلخالء واملطالبات املالية.
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 ،نتهائي ألحكام حماكم الدرجة األوىلمادة تبني حدود النصاب اال املشروع ضافأ .5

 ،اخلاصة بإخالء املأجور ىنتهائية منها الدعاواواحلاالت اليت تعد أحكامها 

أو تقييد البيانات هبذه  ،وطلبات قيد املواعيد والوفيات يف السجالت الرمسية

طلب إثبات تلف أو ضياع وثائق امللكية العقارية وتسليم  ىودعاو ،السجالت

رها هذه احملاكم ال جتاوز ألفي اليت تنظ ىمنها إذا كانت قيمة الدعاو ىنسخ أخر

اخلاصة  ىويف الدعاو ،ختصاص القيمي هلاالداخلة يف اال ىدينار بالنسبة للدعاو

 ىوالدعاو ،املطل وكشف اجلار ىودعاو ،حبق املسيل وحبق املرور وحبق الشرب

املتفرعة عن  ىوالدعاو ،اخلاصة بتقسيم األموال املشتركة منقولة أو غري منقولة

طلب  ىودعاو ،األصلية بطلب الفوائد والعطل والضرر واملصاريف ىالدعاو

كما قررت  ،وقف أو إزالة الضرر بني أصحاب العقارات وشاغليها أو بني اجلريان

بتدائية االيت تنظرها بصفة  ىتهائية يف الدعاوانأن تكون أحكام احملاكم الكربى 

 الف دينار .آواليت ال جتاوز قيمتها ستة 

ية للمحكمة يف قبول مستندات تقضي جبواز واليت (52اث مادة )ستحداكما مت 

أو  ،ثبت هلا أن أسباب تقدمي ذلك املستند قد طرأت بعد إحالة الدعوى إليهاإذا 

مل يسبق حضوره أو إعالنه  أو ،تعذر على اخلصم تقدميه لسبب أجنيب ال يد له فيه

 دعوى.بالدعوى وباحلضور أمام قاضي إدارة ال اـًا صحيحـًإعالن
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أي  االستئنافاليت تقضي بعدم جوازية قبول حمكمة و( 922املادة )إضافة إىل 

ة وأمام حمكمة أول مستند جديد كان يلزم قبوله أمام قاضي إدارة الدعوى املدني

أو أن  ،االبتدائياحلكم  قد طرأت بعد صدور ـًاثبت هلا أن أسبابدرجة إال إذا 

 أمام احملكمة أو لسبب أجنيب ال يد للخصوم فيه. اخلصم اآلخر قد حال دون تقدميه

إنه وإن كان مكتب إدارة الدعوى وما يقوم به من أعمال تعد ضمن إجراءات 

إال أن  ،وسرعة الفصل يف القضايا ،ويهدف إىل سالمة اإلجراءات ،اخلصومة

األعمال املكلف هبا قاضي إدارة الدعوى تعد من قبيل األعمال اإلدارية اليت كان 

 ،وبالتايل فإن هذا سيؤدي إىل تعطيل عمل القضاء ،توالها قسم كتاب احملكمةي

 لعدالة الناجزة.با عد ذلك إخالالـُوقت املتقاضني دون مربر مما يوإهدار 

ن األعمال املكلفة لقاضي إدارة الدعوى من حتضري وإعداد ومراقبة مجيع إ .2

على الفصل يف  إجراءات الدعوى يتناقض مع عمل القاضي األساسي القائم

 قاضي حكم. باعتبارها للقانون ـًوفق ،املسائل املعروضة عليه على أساس الوقائع

 ( من مشروع القانون توجب رفع الدعوى إىل احملكمة املختصة بناًء93إن املادة ) .7

على طلب املدعي بالئحة تقدم إىل مكتب إدارة الدعوى ما مل ينص على غري 

 -التطبيق الكثري من اإلشكاليات منها:لق عند خيمما قد  ،ذلك
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هو الفصل يف  -حسبما قرره الفقه والقضاء  -أن طبيعة القضاء املستعجل  . أ

 ،خشى عليها من فوات الوقت دون املساس بأصل احلقـُاملسائل املستعجلة اليت ي

وبالتايل فإن تقدمي الئحة الدعوى املستعجلة أمام مكتب إدارة الدعوى لتحضري 

إهدار املبدأ الذي من أجله إىل ا ملا هو منصوص عليه يف املشروع يؤدي ـًقالدعوى وف

يترتب على تطبيق مما  ،اذ إجراءات مستعجلةاختنظام القضاء املستعجل وهو  ىءأنش

مشروع القانون فقدان ركن االستعجال بالنسبة لبعض القضايا اليت تتطلب استعجاال 

 اه منأعطما و ،شروع القانون من إجراءاتيف نظرها واحلكم فيها، نظًرا ملا وضعه م

أن قاضي إدارة الدعوى من خالل صالحيته القانونية إضافة إىل  متتد خلمسة أيام. آجاٍل

ملساس بأصل احلق الذي ينأى عنه قاضي إىل ايف تسوية النزاع بني األطراف قد يؤدي 

على الظاهر من األوراق  ـًامبني هوالذي جيب أن يكون حكم ،األمور املستعجلة

 واملستندات.

           وحىت (393) أوامر األداء هلا طبيعة خاصة وهي اليت نظمها املشروع يف املواد من . ب

ستثناها مبوجب اوبالتايل وإن كان القانون قد  ،من قانون املرافعات احلايل( 339)

 ما إذا رأى القاضي أال إال أنه مل يعاجل "،مامل ينص القانون على غري ذلك"       الفقرة

وحددت جلسة لنظر الدعوى أمام احملكمة فهنا احملكمة  ،جييب الطالب إىل كل طلباته

 ،لعدم وجود نص ينظم هذه املسألة ؛ال تستطيع إحالتها إىل مكتب إدارة الدعوى
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( من 922 – 52) تنيوبالتايل فإذا نظرهتا احملكمة فإهنا تكون ملتزمة بتطبيق املاد

 مما يؤدي ذلك إىل اإلخالل مببدأ التقاضي. ،القانون

أن املشروع بقانون مل يعاجل مسألة تعديل الطلبات واإلدخال والتدخل يف الدعوى ج. 

  .إذا مت أمام احملكمة املختصة

 

أن مشروع القانون يتعارض مع مرئيات حوار التوافق الوطين فيما يتعلق بتطوير  .2

السلطة القضائية من حيث وضع التدابري واآلليات لتقصري أمد التقاضي، وتسهيل 

 إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا احلديثة. 

إىل يتعارض املشروع مع حق التقاضي حبرمان اخلصوم من أن يقدموا أي مستند  .2

احملكمة املختصة، كان يلزم عليهم تقدميه أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية، ويف 

 هذا إهدار للحقوق. 

أن الغرامات املنصوص عليها يف املشروع مبالغ فيها مما يثري العديد من املشكالت،  .21

 وخاصة مع التوجه احلايل حنو خفض رسوم التقاضي واليت ال تعترب جمانية.

تجارب العربية والعاملية املماثلة فشلت يف تطبيق هذه الفكرة، مما أن عدًدا من ال .22

 ترتب عليه عدم االستمرار باألخذ هبذا النظام. 
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ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  32إعماال  لنص املادة ) 
 كل من :

ـًااألستاذة رباب عبدالنيب العريض            .8  .مقرًرا أصلي

 .ااألستاذة مجيلة علي سلمان               مقرًرا احتياطًي   .2

ـًا  توصية اللجنة :  -خامس
 

مشروع القانون، فـإن  أثناء دراسة  دار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 : مبا يلي اللجنة توصي

)  ( بتعديل بعـض   ( لسنة مشروع قانون رقم ) على من حيث املبدأ املوافقةعدم   -

( لسنة 82أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .م2111( لسنة 11املرافق للمرسوم امللكي رقم ) م،8798

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 دالل جاسم الزايد                                  مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                     نائب رئيس اللجنة  

 

 



 529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادية بخصوص مشروع 

قانون بالسماح للشركات 
الخليجية بفتح فروع لها في 

البحرين ومعاملة فروع مملكة 
تلك الشركات ذات المعاملة 
المقررة للشركات الوطنية، 

المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 .م1021( لسنة 97)
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 م2112ديسمرب  11التاريخ 

 

قانون التقرير السابع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع 
بالسماح للشركات اخلليجية بفتح فروع هلا يف مملكة البحرين ومعاملة فروع 

تلك الشركات ذات املعاملة املقررة للشركات الوطنية، املرافق للمرسوم امللكي 
 م2112( لسنة 31رقم )

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 :مقدمــــــة

من الفصل التشريعي  الثالث، من دور االنعقاد العادي  م2152 ديسمبر  9بتاريخ   

(، أحححال صحاحب المعححالي 9د  9ف/ ص ل م ق /  999، وبموجحب الخطححاب رقحم )الثالحث

قانون بالسماح للشركات مشروع السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، نسخة من 

الشرركات ذات المعاملرة الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فرروع تلرك 

، إلححى  م2102( لسررنة 39المقررررة للشررركات الوطنيررةا المرافررم للمرسرروم الملكرري رقررم  

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية؛ وذلك لمناقشته ودراسته، وإعداد تقريحر بشحأنه متضحمًنا 

 رأي اللجنة، في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 بشححكل تفصححيلي ومسححتفي ، فححي  –آنححف الححذكر  –اقشححت اللجنححة مشححروع القححانون ن

 .م2152 ديسمبر  53و 52بتاريخ  ين، والمنعقدالتاسع والعاشرا يهاجتماع

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة به وهي 

 قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون .)مرفق( .أ 

 القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية.)مرفق(مشروع  .ب 

رأي لجنححة الشححؤون التشححريعية والقانونيححة بمجلححس الشححورى والتححي أكححدت سححالمة  .ج 

 مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.  )مرفق(

 رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان. )مرفق( .د 

 )مرفق(رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس.هـ.  

بشححأن معاملححة مححواطني دول مجلححس التعححاون لححدول  2119( لسححنة 29و. قححانون رقححم )

 الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرين. )مرفق(

 2119( لسحنة 29بتعديل بع  أحكام القانون رقحم ) 2113( لسنة 29ز. قانون رقم )

ل الخلحيج العربيحة فيمحا يتعلحق بالنشحاط بشأن معاملحة محواطني دول مجلحس التعحاون لحدو

 االقتصادي في مملكة البحرين. )مرفق(

 2119( لسحنة 29بتعديل بع  أحكام القانون رقم ) 2151( لسنة 59ح. قانون رقم )

بشأن معاملحة محواطني دول مجلحس التعحاون لحدول الخلحيج العربيحة فيمحا يتعلحق بالنشحاط 

 االقتصادي في مملكة البحرين. )مرفق(

 

 

 ارك في اجتماعات اللجنة كل من:ش 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  األستــــاذ محســـن حميـــد مرهـــون .0

 المستشار االقتصادي والمالي للمجلس. الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائـــــغ .2

 

 

 السيد محمد رضي محمد. اللجنة تولى أمانة سر 
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ا
ً
 رأي اللجنـة: - ثاني

ترى اللجنة أن مشروع القرانون جراا التزاًمرا وتنفيرًذا مرن مملكرة البحررين بقررار 

الحاديرة المجلس األعلرى لمجلرس التعراون لردول الخلرير العربيرة الصرادر فري دورتر  

ا القاضي م2101ديسمبر  7 – 6خالل الفترة من  أبو ظبيوالمنعقدة في  والثالثين

فري دول مجلرس التعراون لردول الخلرير  بالسماح للشركات الخليجية بفرتح فرروع لهرا

العربرري وتطبيررم المسرراواة التامررة فرري معاملتهررا معاملررة فررروع الشررركات الوطنيررةا 

سررتكمال إصرردار األدوات التشررريعية بالرردول األعضررااا بمررا يحقررم ا والتوجيرر  إلررى

امل بين الردول األعضراا ا المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا ا وصوالً للتك

 .ا للروابط بين مواطنيهاوتوثيقً 

وسعًيا من مملكة البحرين في المضي قدًما من أجل التكامل االقتصادي ومن أجرل 

الوصررول إلررى سرروم خليجيررة مشررتركةا فقررد أعرردت الحكومررة مشررروع القررانون محررل 

البحث والدراسةا وبما أن مملكة البحرين قد وافقرت علرى االتفاقيرة االقتصرادية برين 

 30ول الخلررير العربيررة الموقعررة فرري سررلطنة عمرران بترراريخ دول مجلررس التعرراون لررد

ا والتي جاا فيها " 2112( لسنة 7بموجب المرسوم بقانون رقم   2110ديسمبر 

استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيم المواطنة الخليجية بمرا 

ر والتعلرريم فرري ذلررك المسرراواة فرري المعاملررة فرري التنقررل وااقامررة والعمررل واالسررتثما

والصحة والخدمات االجتماعية. فضالً عن السعي للوصرول إلرى مراحرل متقدمرة مرن 

التكامل االقتصادي وصوالً إلى السروم المشرتركة واالتحراد النقردي برين دول مجلرس 

لمرا لر  مرن أهميرة التعاون"؛ فقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشرروع القرانون 

من خالل تشجيع االسرتثمارات الخليجيرة فري مملكرة على االقتصاد الوطني البحريني 

البحرررينا وبمررا يررؤدي إلررى توحيررد التشررريعات االقتصررادية بررين الرردول األعضرراا فرري 

 .مجلس التعاون لدول الخلير العربية

ا
ً
 : اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي:ثالث

 جنة على اختيار كل من:( من الالئحة الداخلية؛ فقد اتفقت الل93إعماالً لنص المادة )

 مقرًرا أصليـــــًا   األستاذ السيد حبيب مكي هاشم -0
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 مقرًرا احتياطًيـا   الدكتـورة عائشــة سالـم مبارك -2

 

ا
ً
 : توصية اللجنة:رابع

قرانون بالسرماح للشرركات الخليجيرة بفرتح مشرروع الموافقة من حيث المبحدأ علحى  .5

الشركات ذات المعاملة المقرررة فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك 

 .م2102( لسنة 39للشركات الوطنيةا المرافم للمرسوم الملكي رقم  

 الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالً في الجدول المرفق. .2

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزمااا

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات املعاملة مشروع قانون بالسماح للشركات اخلليجية بفتح فروع هلا يف مملكة 
م 2112( لسنة 31املقررة للشركات الوطنية، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفحة 

 ملك مملكة البحرين.

 طالع على الدستور ،بعد اال

وعلحححححححى النظحححححححام األساسحححححححي 

لمجلحس التعحاون لحدول الخلحيج 

العربيححححححححة الموافححححححححق عليححححححححه 

 الديباجة

 

الموافقررة علررى الديباجررة كمررا 

جرراات فرري مشررروع القررانون 

 دون تعديل.

 الديباجة

 

الموافقررة علررى الديباجررة كمررا 

جرراات فرري مشررروع القررانون 

 دون تعديل.

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفحة 

 ة البحرين.ملك مملك

 بعد االطالع على الدستور ،

وعلحححححححى النظحححححححام األساسحححححححي 

لمجلحس التعحاون لحدول الخلحيج 

العربيححححححححة الموافححححححححق عليححححححححه 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

( 29بالمرسححوم بقححانون رقححم )

 ،5395لسنة 

وعلححى المرسححوم بقححانون رقححم 

فححححي شححححأن  5399( لسححححنة 9)

معاملححة مححواطني دول مجلححس 

اون الخليجححي فيمححا يتعلححق التعحح

بالنشححححححاط االقتصححححححادي فححححححي 

 البحرين، وتعديالته،

وعلى قانون التجحارة الصحادر 

( 9بالمرسححححوم بقححححانون رقححححم )

 ، وتعديالته،5399لسنة 

( 29بالمرسححوم بقححانون رقححم )

 ،5395لسنة 

وعلححى المرسححوم بقححانون رقححم 

فححححي شححححأن  5399( لسححححنة 9)

معاملححة مححواطني دول مجلححس 

التعححاون الخليجححي فيمححا يتعلححق 

بالنشححححححاط االقتصححححححادي فححححححي 

 البحرين، وتعديالته،

وعلى قانون التجحارة الصحادر 

( 9بالمرسححححوم بقححححانون رقححححم )

 ، وتعديالته،5399لسنة 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

وعلحححححححى قحححححححانون الشحححححححركات 

التجاريحححة الصحححادر بالمرسحححوم 

( لسححححححنة 25بقححححححانون رقححححححم )

2115، 

وعلحححى االتفاقيححححة االقتصححححادية 

الموححححححدة بحححححين دول مجلحححححس 

التعحاون لحدول الخلحيج العربيحة 

الموافحححححق عليهحححححا بالمرسحححححوم 

 ،2112( لسنة 9بقانون رقم )

( 29وعلحححححى القحححححانون رقحححححم )

بشححححأن معاملححححة  2119لسححححنة 

وعلحححححححى قحححححححانون الشحححححححركات 

التجاريحححة الصحححادر بالمرسحححوم 

( لسححححححنة 25بقححححححانون رقححححححم )

2115، 

وعلحححى االتفاقيححححة االقتصححححادية 

الموححححححدة بحححححين دول مجلحححححس 

التعحاون لحدول الخلحيج العربيحة 

بالمرسحححححوم الموافحححححق عليهحححححا 

 ،2112( لسنة 9بقانون رقم )

( 29وعلحححححى القحححححانون رقحححححم )

بشححححأن معاملححححة  2119لسححححنة 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

مححواطني دول مجلححس التعححاون 

لححححدول الخلححححيج العربيححححة فيمححححا 

يتعلق بالنشاط االقتصادي فحي 

 مملكة البحرين، وتعديالته،

وعلححى قححرار المجلححس األعلححى 

عحاون لحدول الخلحيج مجلحس التل

الحاديحححة العربيحححة فحححي دورتحححه 

والثالثين التي عقحدت فحي أبحو 

 ( 9-9ظبي خالل الفتحرة محن )

بشحأن السحماح  2151ديسمبر 

للشححححححركات الخليجيححححححة بفححححححتح 

فحححروع لهحححا فحححي دول مجلحححس 

مححواطني دول مجلححس التعححاون 

لححححدول الخلححححيج العربيححححة فيمححححا 

يتعلق بالنشاط االقتصادي فحي 

 مملكة البحرين، وتعديالته،

وعلححى قححرار المجلححس األعلححى 

مجلحس التعحاون لحدول الخلحيج ل

الحاديحححة العربيحححة فحححي دورتحححه 

والثالثين التي عقحدت فحي أبحو 

 ( 9-9ظبي خالل الفتحرة محن )

بشحأن السحماح  2151ديسمبر 

للشححححححركات الخليجيححححححة بفححححححتح 

فحححروع لهحححا فحححي دول مجلحححس 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

التعحاون لحدول الخلحيج العربيحة 

وتطبيححق المسححاواة التامححة فححي 

معاملتهحححححححا معاملحححححححة فحححححححروع 

 الشركات الوطنية،

أقحر مجلحس الشحورى ومجلحس 

النححواب القححانون انتححي نصححه، 

 ،وقد صدقنا عليه وأصدرنا

 

 

 

التعحاون لحدول الخلحيج العربيحة 

وتطبيححق المسححاواة التامححة فححي 

معاملتهحححححححا معاملحححححححة فحححححححروع 

 الشركات الوطنية،

أقحر مجلحس الشحورى ومجلحس 

صححه، النححواب القححانون انتححي ن

 ،وقد صدقنا عليه وأصدرنا
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 المادة األولى

 

يسححححمح للشححححركات المملوكححححة 

لمححواطني دول التعححاون لححدول 

الخلححيج العربيححة بفححتح فححروع 

لها في مملكة البححرين وذلحك 

 وفًقا للشروط التالية:

أن تكحون الشحركة مسححجلة  -5

فححححي إحححححدى دول مجلححححس 

التعحححححاون لحححححدول الخلحححححيج 

العربيححححة، ومضححححى علححححى 

 المادة األولى

 

الموافقححححة علححححى المححححادة كمححححا 

جححاءت فححي مشححروع القححانون 

 دون تعديل.

 المادة األولى

ل

ل

اجكتتتت دةل كتتتت لاجكوار تتتتىل لتتتت ل

اتتت ء لرتتتسلاشتتتر  لاج تتت  ونل

 د نللعديل.

 المادة األولى

 

يسححححمح للشححححركات المملوكححححة 

لمححواطني دول التعححاون لححدول 

الخلححيج العربيححة بفححتح فححروع 

لها في مملكة البححرين وذلحك 

 وفًقا للشروط التالية:

أن تكون الشركة مسحجلة  -5

فحححي إححححدى دول مجلحححس 

التعححححاون لححححدول الخلححححيج 

العربيحححة، ومضحححى علحححى 

سحححجيلها ثحححالث سحححنوات ت
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

سححححنوات تسححححجيلها ثححححالث 

 على األقل.

أن تكون الشركة مملوكحة  -2

بالكامحححححل لمحححححواطني دول 

مجلحححححس التعحححححاون لحححححدول 

 الخليج العربية.

أن يكحححون نشحححاط الشحححركة  -9

مححححححححن بححححححححين األنشححححححححطة 

المسححموح بممارسححتها فححي 

 مملكة البحرين.

وُتعامحححححل فحححححروع الشحححححركات 

 على األقل.

أن تكححححححححححون الشححححححححححركة  -2

مملوكححححححححححححة بالكامححححححححححححل 

لمحححححواطني دول مجلحححححس 

التعححححاون لححححدول الخلححححيج 

 العربية.

أن يكححون نشححاط الشححركة  -9

محححححححن بحححححححين األنشحححححححطة 

المسموح بممارسحتها فحي 

 مملكة البحرين.

وُتعامحححححل فحححححروع الشحححححركات 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

المشحححار إليهحححا، ححححال تحححوافر 

الشححححروط المححححذكورة، بححححذات 

المعاملحححححة المقحححححررة لفحححححروع 

 شركات الوطنية.ال

ويجححححححوز للححححححوزير المعنححححححي 

بشحححئون الصحححناعة والتجحححارة 

إلغحاء تححرخيص فحرع الشححركة 

فحححححي حالحححححة انتفحححححاء أي محححححن 

الشحححروط المنصحححوص عليهحححا 

بحححححالفقرة األولحححححى محححححن هحححححذه 

 المادة.

المشحححار إليهحححا، ححححال تحححوافر 

الشححححروط المححححذكورة، بححححذات 

ررة لفحححححروع المعاملحححححة المقححححح

 الشركات الوطنية.

ويجححححححوز للححححححوزير المعنححححححي 

بشحححئون الصحححناعة والتجحححارة 

إلغحاء تححرخيص فحرع الشححركة 

فحححححي حالحححححة انتفحححححاء أي محححححن 

الشحححروط المنصحححوص عليهحححا 

بحححححالفقرة األولحححححى محححححن هحححححذه 

 المادة.
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 المادة الثانية

 

يسححتمر العمححل بقواعححد السححماح 

بفححححححححتح فححححححححروع للشححححححححركات 

الخليجيححححة بالمملكححححة المقححححررة 

القحححححانون لمحححححدة ثحححححالث  بهحححححذا

سحححنوات محححن تحححاريخ إقرارهحححا 

محححن المجلحححس األعلحححى لحححدول 

مجلححس التعححاون لححدول الخلححيج 

العربية، يحتم بعحدها مراجعتهحا 

 بهدف تطويرها.

 المادة الثانية

 

الموافقححححة علححححى المححححادة كمححححا 

جحححاءت فحححي مشحححروع القحححانون 

 دون تعديل.

 المادة الثانية

 

 

الموافقححححة علححححى المححححادة كمححححا 

مشححروع القححانون جححاءت فححي 

 دون تعديل.

 المادة الثانية

 

يسححتمر العمححل بقواعححد السححماح 

بفححححححححتح فححححححححروع للشححححححححركات 

الخليجيححححة بالمملكححححة المقححححررة 

بهحححححذا القحححححانون لمحححححدة ثحححححالث 

سحححنوات محححن تحححاريخ إقرارهحححا 

محححن المجلحححس األعلحححى لحححدول 

مجلححس التعححاون لححدول الخلححيج 

العربية، يحتم بعحدها مراجعتهحا 

 بهدف تطويرها.
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 الشؤون املالية واالقتصادية

 نصوص املواد
 كما أقرتها اللجنة

 ثالثةالالمادة 

 

علححى رئححيس مجلححس الححوزراء 

كححححححححل فيمححححححححا  –والححححححححوزراء 

تنفيححذ هححذا القححانون ،  –يخصححه

ويعمححل بححه اعتبححاًرا مححن اليححوم 

التحححححالي لتحححححاريخ نشحححححره فحححححي 

 الجريدة الرسمية.

 

 

 

 الثالثةالمادة 

 

الموافقححححة علححححى المححححادة كمححححا 

جحححاءت فحححي مشحححروع القحححانون 

 دون تعديل.

 الثالثةالمادة 

 

الموافقححححة علححححى المححححادة كمححححا 

جحححاءت فحححي مشحححروع القحححانون 

 دون تعديل.

 الثالثةالمادة 

 

علححى رئححيس مجلححس الححوزراء 

كححححححححل فيمححححححححا  –والححححححححوزراء 

تنفيححذ هححذا القححانون ،  –يخصححه

ويعمححل بححه اعتبححاًرا مححن اليححوم 

التحححححالي لتحححححاريخ نشحححححره فحححححي 

 الجريدة الرسمية.
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 م2112ديسمرب   1التاريخ :
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالسماح للشركات اخلليجية بفتح فروع  املوضوع :
هلا يف مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات املعاملة املقررة 

م. 2112( لسنة 31للمرسوم امللكي رقم ) للشركات الوطنية، املرافق

 

 السالم عليكم ور مة هللا وبركاته،،

معععالي السععيد علععي بععن صععالح الصععالح م رتت لل،مل2102دي تتكحرللل3ة تت  ي لللللل

معن (،ل  تخىل3دلل3فلصلزل لقل/لل965،لضكنل   ةت ل قتمل لرئيس المجلس

مشروع قانون رقم ) ( لسعنة ) ( بالسعماح للشعركات الخليجيعة بفعتح فعروع لهعا 

فعععي مملكعععة البحعععرين ومعاملعععة فعععروع تلعععك الشعععركات ذات المعاملعععة المقعععررة 

إجتت لل،م2102( لسععنة 39للشععركات الوطنيععة، المرافععق للمرسععوم الملكععي رقععم )

إةداءلاجكالحظ  ل ل  لجلة ىلجة ىلاجشؤ نلاج شريع ىل اج   و  ى،ل ذجكلجك  قش  ل 

لاجشؤ نلاجك ج ىل ا ق ص ديى.
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ل

،ل  تتتد لجة تتتىلاجشتتتؤ نلاج شتتتريع ىل اج   و  تتتىلم2102دي تتتكحرلل5 ة تتت  ي لللللل

 ل ذجكلةتضو لاجك  ش ل،   ونشر  لاجا ل ل،لح ثلاطلعالاج  دساا ك  ه ل

لة جكةلش.اج   و سل

ل ت  ونشتر  لاجاإجت ل تدملاخ جفتىلل–ةعدلاجكدا جتىل اج  ت  لل– ا  هالاجلة ىلللللل

لجكح دئل مح  ملاجدت و .

ل

 ر ي اللجنة:

مشعععروع قعععانون رقعععم ) ( لسعععنة ) ( بالسعععماح للشعععركات  لتتتر لاجلة تتتىلتتتتالاىللللل

الخليجية بفتح فعروع لهعا فعي مملكعة البحعرين ومعاملعة فعروع تلعك الشعركات ذات 

( لسعنة 39للشعركات الوطنيعة، المرافعق للمرسعوم الملكعي رقعم ) المعاملة المقررة

 انلاج  ح   نلاجدت و يىل اج   و  ى.،لم2102

 

 

 دالل جاسم الزايد                          

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (4ملحق رقم )
 

المالية تقرير لجنة الشؤون 
واالقتصادية بخصوص 

مشروع قانون بفتح اعتماد 
إضافي في الميزانية العامة 

للدولة للسنة المالية 
م المرافق للمرسوم 1021

( لسنة 91الملكي رقم )
1021. 
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 م2112نوفمرب  14التاريخ: 

 

التقرير اخلامس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن مشروع القانون 
 .2112امليزانية العامة للدولة للسنة املالية بفتح اعتماد إضايف يف 

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 :مقدمــــــة

صراحب المعرالي السريد علري كتاب استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

المحؤر  فحي ( 9ف  9/ ف  ص ل م ق 993رقم ) رئيس المجلسبن صالح الصالح 

( بخصحوص مواصحلة دراسحة 9قرار مكتحب المجلحس رقحم ) بشأن 2152أكتوبر  59

مشاريع القوانين واالقتراحات بقوانين التي الزالت قيد الدرس لحدى اللجنحة محن أدوار 

( مححن الالئحححة الداخليححة لمجلححس 511انعقححاد سححابقة، وذلححك اسححتناًدا إلححى المححادة رقححم )

 الشورى .
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ص  939وجب الخطحاب رقحم: ، وبم2152مايو  3وتجدر اإلشارة إلى أنه بتاريخ 

رئيس لح النائب الثحاني سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي تأرسل، 2152-9-9ل م ق /

مشرروع القرانون بفرتح اعتمراد  محن المجلس إلى لجنة الشؤون الماليحة واالقتصحادية نسحخة

 111ا351ا690  بمبلررغ  2102إضررافي فرري الميزانيررة العامررة للدولررة للسررنة الماليررة 

لمناقشته ودراسته وإعداد تقريحر بشحأنه متضمنحـًا رأي اللجنحة لعرضحه ، بحرينيدينار 

 .على المجلس الموقر

 

 :إجرااات اللجنة -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعالها قامت اللجنة بااجرااات التالية :

 اجتماعاتها:في القانون المذكور  مشروعتدارست اللجنة  (5)

 

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

دور االنعقاد العادي قبل إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خالل  اجتماعات

 الثالث  بمجلس النواب(من الفصل التشريعي  الثاني

5 

االجتماع المشترك بمجلس النواب 

)بحضور معالي رئيس المجلس ومعالي 

رئيس مجلس النواب، ومعالي وزير 

 المالية، وسعادة وزير المواصالت(

 2152مارس  59

2 
عشر )بحضور معالي نائب  الثامــــــــــن

رئيس الوزراء، ومعالي وزير المالية، 
 م2152 مارس   53
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 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

دور االنعقاد العادي قبل إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خالل  اجتماعات

 الثالث  بمجلس النواب(من الفصل التشريعي  الثاني

وسعادة وزير المواصالت، وممثلين عن 

 شركة ممتلكات البحرين القابضة(

دور االنعقاد العادي بعد إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خالل اجتماعات 

 من الفصل التشريعي الثالث الثاني

 م2152 مايو 59 العشرين 9

من الفصل  الثالثدور االنعقاد العادي أثناا ااجازة البرلمانية قبل اجتماعات 

 التشريعي الثالث

 م2152 مايو 91 الحادي والعشرون )أعقبه مؤتمر صحفي( 9

 التشريعي الثالثاجتماعات اللجنة في دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 

 م2152أكتوبر  95 الثالث 9

 م2152نوفمبر  9 الرابع 9

 

موضححوع البحححث والدراسححة علححى  لمشححروع القححانوناطلعححت اللجنححة أثنححاء دراسححتها  (6)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 (مرفمموضوع البحث والدراسة.   ) مشروع القانون -

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والتي أكدت سالمة  -

 (مرفممن الناحيتين الدستورية والقانونية.  ) مشروع القانون

  مرفم(رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان.  -



 599 

  مرفم(رأي المستشار االقتصادي والمالي للمجلس.  -

 )مرفق( القابضة. العر  المرئي المقدم من شركة ممتلكات البحرين -

 (مرفمقرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 

م صحاحب المعحالي رئحيس المجلحس بشحأن 2152سحبتمبر  59خاطبت اللجنة بتحاريخ  (2)

 دعحححححوة مخاطبحححححة سحححححعادة وزيحححححر شحححححؤون مجلسحححححي الشحححححورى والنحححححواب بشحححححأن 

الححوزير المسححؤول عححن شححركة طيححران الخلححيج وشححركة ممتلكححات البحححرين القابضححة، 

، باإلضححافة إلححى اإلجابححة عححن استفسححارات لشححركة طيححران الخلححيج والححرئيس التنفيححذي

 .إال أن اللجنة وحتى إعداد تقريرها هذا لم تستلم رًدا عن ذلك الطلباللجنة؛ 
 

  من مجلس الشورى كل من: اجتماعات اللجنةحضر 

 المســــتشار القانــــوني للمجلـــــس.  األستـــاذ محســــن حميـــد مرهـــــون -0

 المستشار االقتصـادي والمـــــــــالي.  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -2
 

 السيد محمد رضي وتولى أمانة ســر اللجنة. 

 

أثناا االجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية  رأي الجهات المعنية –ثانًيا

قبل إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خالل دور  واالقتصادية بمجلسي الشورى والنواب

 :االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث  بمجلس النواب(

 

 :رأي وزارة المالية 
 

 د بححن محمححد آل خليفححة وزيححر الماليححة أن شححركة طيححرانمعححالي الشححيخ أحمححأوضححح 

المملكحة بالعحالم أجمحع، ربط الحذي يسحاهم بحاً في قطاع المواصالت هاماً تمثل محورالخليج 

والذي يواجه تحديات كبيرة  في كل دول العالم، األمر الذي  ألهمية قطاع الطيران ونظًرا

، مما اضحطرها إلحى ضحخ مبحال  أزاء هذه المعطيات   الحكومة أمام خيارات صعبة وضع

 لتمكينهححا مححن اداء دورهححا فححي رفححد شححركة طيححران الخلححيجل الميزانيححة التشححغيلية كبيححرة فححي 
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بتغيير استراتيجية الشركة بما يتوافق مع المرحلة  لدفع ا باإلضافة إلى، االقتصاد الوطني 

االشححراف علححى الشححركة إلححى سححعادة وزيححر االنتقاليححة التححي تمححر بهححا ، حيححث أوكلححت مهححام 

المواصالت وذلحك تعبيحراً عحن الححرص علحى تحديحد حلقحة الوصحل محع السحلطة التشحريعية 

 البرلمانية . ولتحقيق أهداف الرقابة 

 

  المواصالترأي وزارة: 
 

م مال بن أحمد محمد وزير المواصالت أن قطحاع الطيحران فحي العحالسعادة السيد كبين 

ا ا تاريخًيحمحوجزً  ة الحوزيراسحتعر  سحعادكمحا علحى مسحتوى العحالم ، ظروف صعبة يمر ب

متت م، حيحث 2152م وحتى العحام 2113للمراحل التي مرت بها الشركة بدءا من العام  قُحدم

خطة استراتيجية للنهو  بالشركة على جميع المسحتويات، تهحدف لبلحو   2113في العام 

ورغحم صحرف  . تحقيحق الربحيحة وصحوالً الحىنقطة التعادل بين اإليحرادات والمصحروفات 

الشححركة أداء م، وتحسححن 2151مليححون دينححار فححي العححام  911الححدعم المححالي للشححركة البححال  

 وضححعها الحححاليار اسححتمرواجهححت تحححديات جديححدة أدت الححى ركة %، إال أن الشحح29بنسححبة 

االرتفاع الحاد فحي قيمحة وقحود الطحائرات، واألزمحات  ألسباب منهاترجع  خسائر وتحملها 

 ألمحتا باألححداث المؤسحفة التحي العربي، محرورً  الوطندول بع  السياسية التي عصفت ب

 م.2155بمملكة البحرين في العام 

 

وأضاف سعادة وزير المواصالت بأن خسائر الشركة ارتفعت بشكل كبير في العحام        

مليححون دينححار، وفححي حححال اسححتمرارية وضححع الشححركة الحححالي  255، حيححث بلغححت 2155

مليححون دينححار، وهححو مححا سححيجعل  291م إلححى 2152فسيصححل مجمححوع الخسححائر فححي العححام 

 كة.مواصلة الدعم المالي للشر في وضع صعب أزاء الحكومة 

 

وفي الصدد ذاته بين سعادته بأن هناك العديحد محن المشحاكل الماليحة واإلداريحة التحي 

، وبين شركات طيران الدول المجاورةوبالمقارنة بينها  .لشركةاخسائر استمرار أدت إلى 

يتضح مدى الفرق الشاسع بينها، سواء في نسبة اإلشغال األسبوعية لطائرات الشحركة، أو 
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ظرا لحجم الطلبات، أو في عدد الوجهات، أو في نسبة تداخل شركات في حجم األسطول ن

الطيران المجاورة مع شركة طيران الخليج في محطاتهحا، عحالوة علحى الحدعم الحذي تقدمحه 

 .منافستها الدول المجاورة لناقالتها الوطنية، والذي ال تستطيع المملكة

 

وجحود ناقلحة وطنيحة   متححت الوطنية والحاجة االقتصادية  سعادته أن الضرورة كدوأ

ا لالقتصاد الحوطني، محع وجحوب تحديحد لمملكة، بحيث تكون شركة استثمارية تشكل داعمً ل

 .اقيمة خسائرها التي يمكن للمملكة تحملها سنويً 

 

سححعادة وزيححر المواصححالت الخيححارات الحكوميححة المطروحححة للمرحلححة  وقححد عححر 

 ي:المستقبلية لشركة طيران الخليج على النحو انت

الخيححار األول: اإلبقححاء علححى الشححركة بوضححعها الحححالي، مححع اسححتمرارية الخسححائر 

 مليون دينار. 211السنوية بقيمة 

 مليون دينار. 211الخيار الثاني: غلق الشركة بشكل نهائي، وستبل  تكلفته 

الخيار الثالث: غلق الشركة بشكل نهائي، وفتح شركة أخرى جديدة، بحيحث تغطحي 

 طائرة، وهذا الخيار هو األقل كلفة. 59تشغيلية تشمل طاقة ب ا،ا جويً خطً  25

ا، ا جوًيحخًطح 92، بتقليحل الخطحوط إلحى ةالخيار الرابع: تصغير حجم الشركة الحالي

 تحدريجًيا طائرة، وهذا الخيار سحيؤدي إلحى تقليحل خسحائر الشحركة 22بطاقة تشغيلية تشمل 

 ا.ليون دينار سنويً م 511و 31إلى ما بين م 2159في العام  تنخف بحيث 

 

بأن تصحيح وضع الشركة يجحب أن يعتمحد علحى اعتبحار  كما أوضح سعادة الوزير

ا ونظحرً  ا.شركة طيران الخليج بنية تحتية للمملكة، مع تحديد قيمة الخسحائر المتوقعحة سحنويً 

ي ألألموال الباهظة التي تتطلبها الشركة، فإنه يجحب مالحظحة قيمحة التكلفحة المترتبحة علحى 

 الخيارات المطروحة أعاله.من 
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ا للتكححاليف الماليححة المترتبححة علححى تطبيححق الخيححار الرابححع، كمححا قححدم سححعادته مححوجزً 

طححائرة، حيححث  22ا، بطاقححة تشححغيلية تبلحح  ا جوًيححخًطحح 92المتضححمن تقلححيص الشححركة إلححى 

 مليون دينار. 295م إلى 2152ستحتاج الشركة في العام 

كمححا اسححتعر  سححعادته عححدد الطححائرات والخطححوط الجويححة المقترحححة حححال تطبيححق 

البرازيليحة  الخيار الرابع، والطحائرات التحي سحيتم الحتخلص منهحا مثحل الطحائرات الصحغيرة 

 وغيرها، والطائرات التي سيتم اإلبقاء عليها. الصنع

 

 

 رأي اللـــــجنة: -ثالًثا

 

تماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة ناقشت اللجنة مشروع القانون بفتح اع

.حيححث تححمت اسححتعرا  وجهححات النظححر التححي دارت مححن قبححل أعضححاء اللجنححة، 2152الماليححة 

سحالمة ى بشحأن اللجنحة رأي لجنحة الشحؤون التشحريعية والقانونيحة بمجلحس الشحور اعتمدتو

  .مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية 

اللجنة على أهمية دعم الشركة وبقائها كناقحل وطنحي للمملكحة ولكحن  وقد أتفقت

بشححرط الحصححول علححى تفاصححيل صححرف مبلحح  الححدعم، وتحديححد المبححال  لكححل سححنة علححى 

حدة.  كمحا الحظحت اللجنحة أن مبلح  الحدعم المرصحود فحي مشحروع القحانون كبيحر جحًدا 

ين العححام للمملكححة، يضححاف إليححه كلفححة االقتححرا  وتبعححات هححذا المبلحح  الكبيححرة علححى الححد

كذلك فقد ناقشت  اللجنة فكرة تجزئة المبل  لكل لسنة، مع تحديحد اسحتراتيجية الشحركة 

وأوجه صرف المبال ، مع أهمية االستغناء عن بع  المتطلبات غير الضرورية في 

 هذه المرحلة .

وتؤكد اللجنة على أهميحة معرفحة محا تحم تنفيحذه ومحا هحي االسحتراتيجية الممكنحة 

ر وضع الشركة، مع ضرورة معرفة التفاصيل الدقيقة لصحرف مبلح  الحدعم، إذ لتطوي

إن أي قرار سيتخذ فحي هحذا الشحأن سحيكون موضحع مسحاءلة محن قبحل األجيحال القادمحة 

كونها من سحيتحمل تبعحات هحذا الحدعم إذا تحم فحي شحكل اقتحرا  حكحومي، محع التأكيحد 
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نواب الموقر بتقحارير دوريحة على أهمية تزويد السلطة التشريعية وباألخص مجلس ال

 لمعرفة نتائج ما تم تحقيقه ومتابعة ذلك رقابًيا.

 

وبالنسبة للشق الثاني من مشروع القانون والمتعلق بإنشاء ستاد رياضي جديد 

مليون دينار والمبين فحي مشحروع القحانون؛ فقحد رأت اللجنحة أن تطحرح هحذا  29بمبل  

 2159و 2159عامحة )المقحدرة ( للعحامين الموضوع عند مناقشة ودراسة الميزانيحة ال

 في األيام القادمة.

 

وتجححدر اإلشححارة إلححى أنححه حتححى تححاريخ إعححداد هححذا التقريححر لححم تسححتلم اللجنححة أي 

 توضيحات على جملة من التساؤالت المشار إليها من الجهات المعنية بهذا الشأن.

 صدور باألخص في ضوءقد بنت اللجنة قرارها برف  مشروع القانون و

 مؤخًرا.   مليون دينار 599مرسوم بقانون بدعم شركة طيران الخليج بمبل  

قدم  مبرراته ولم يوافق على مشروع القانون الموقر مجلس النواب  علًما بأن 

   .لرف  مشروع القانون

 

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -رابًعا

الداخليححة لمجلححس الشححورى ، اتفقححت اللجنححة علححى ( مححن الالئحححة  93إعمححاالً لححنص المححادة ) 

 اختيار كل من:

 .مقرًرا أصليـــــًا  الدكتور عبد العزيز حسن أبل -3

 .مقرًرا احتياطًيـا  األستاذ سعود عبدالعزيز كانو -4
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 توصية اللجنة: -خامًسا

عرردم الموافقررة مررن حيررث المبرردأ علررى مشررروع القررانون بفررتح اعتمرراد إضررافي فرري 

 .2102للدولة للسنة المالية  الميزانية العامة

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزمااا

 

 

 

  خالد حسيـن املسـقطي              السيد حبيب مكي هاشم           

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية            نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م2102 مايو 9التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانيرة العامرة للدولرة للسرنة الموضوع: 

 .2102المالية 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركات اا

رئررريس  السررريد علررري برررن صرررالح الصرررالحمعرررالي ، أرفحححق م2152محححايو  3بتحححاريخ 

مشرروع  محن (، نسخة2152 -9 -9ت ق/  ل ص 939، ضمن كتابه رقم )المجلس

2102، إلحى قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامرة للدولرة للسرنة الماليرة 

 للجنححة والقانونيححة، وذلححك لمناقشحته وإبححداء المالحظححات عليححه الشححؤون التشححريعيةلجنحة 

 .الشؤون المالية واالقتصادية
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، عقححححدت لجنححححة الشححححؤون التشححححريعية والقانونيححححة م2152مححححايو  3وبتححححاريخ      

وذلحك  ،المحذكور قحانونال مشروع، حيث اطلعت على الثاني واألربعيناجتماعها 

 واالختصاصيين القانونيين بالمجلس.بحضور المستشارين 

 قحانونمشحروع الإلحى عحدم مخالفحة  –بعحد المداولحة والنقحا   –وانتهت اللجنحة       

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

مشررروع قررانون بفررتح اعتمرراد إضررافي فرري الميزانيررة تححرى اللجنححة سححالمة      

2102 الدستورية والقانونية.من الناحيتين ا العامة للدولة للسنة المالية 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

الشؤون المالية تقرير لجنة 
واالقتصادية بخصوص 

المالية البيانات المالية للسنة 
ديسمبر  92المنتهية في 

م لمجلس الشورى، 1022
والتي تم تدقيقها من قبل 
ديوان الرقابة المالية 

 .واالدارية
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 م 2102 نوفمبر 04التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون املالية واالقتصادية الرابع التقرير

 جمللس الشورى. 2111ديسمرب  31بشــأن البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 

 الفصل التشريعي الثالث – الثالثدور االنعقاد العادي 

 :مقدمــــــة

صراحب المعرالي السريد علري استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية كتاب 

( المحؤر  فحي 9ف  9/ ف  ص ل م ق 991رقم ) رئيس المجلسبن صالح الصالح 

إعحادة النظحر فحي تقريحر اللجنحة والذي تم بموجبه تكليحف اللجنحة ب م2152 أكتوبر 59

 30ة الماليرة المنتهيرة فري البيانات الماليرة للسرن والمعد من قبل اللجنة السابقة بشأن

لمجلس الشورىا والتي تم تدقيقها من قبرل ديروان الرقابرة الماليرة  2100ديسمبر 

 .ةوااداري

الردكتورة بهيرة جرواد  سرعادةاسحتلمت كتحاب وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة قد 

(  2152 -9-9ص ل م ق  999رئيس مجلس الشحورى رقحم )النائب الثاني لالجشي 

م والححذي تححم بموجبححه تكليححف اللجنححة بدراسححة ومناقشححة 2155 أبريححل 9المححؤر  فححي 

لمجلرس الشرورىا  2100بر ديسرم 30ة المالية المنتهيرة فري البيانات المالية للسن
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وإعحداد تقريحر يتضحمن  ،والتي تم تدقيقها مرن قبرل ديروان الرقابرة الماليرة وااداريرة

 رأي اللجنة بشأن ذلك لعرضه على المجلس.

 :السابقةإجراءات اللجنة  - أوالً 
 

 لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بااجرااات التالية :

محايو  2،  م2152 أبريحل 59، 55بتحاريخ  ةالمنعقحد ااجتماعاتهعقدت اللجنة   (8)

ديسححمبر  95البيانححات الماليححة للسححنة الماليححة المنتهيححة فححي لبحححث ودراسححة م، 2152

 .لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية 2155

لثالحث تقرير اللجنة الذي أعدتحه قبحل بحدء دور االنعقحاد العحادي ا كما ناقشت اللجنة 

 م.2152نوفمبر  9م، وبتاريخ 2152أكتوبر  95بتاريخ 

 95اطلعت اللجنة، أثناء دراستها للبيانات المالية للسحنة الماليحة المنتهيحة فحي    (9)

، على الوثائق المتعلقة بموضحوع البححث والدراسحة والتحي اشحتملت 2155ديسمبر 

 على ما يلي:

لمجلحس الشححورى،  2155ديسححمبر  95البيانحات الماليحة للسححنة الماليحة المنتهيححة فحي  -

 )مرفق( .والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 )مرفق( رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان. -

 )مرفق( رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس. -

 )مرفق( عر  توضيحي بشأن البيانات المالية للمجلس مقدم من األمانة العامة. -

 

بناء على دعوة من اللجنة ، شارك فحي االجتمحاع مسحؤولون وممثلحون عحن و   (01)

 األمانة العامة للمجلس حيث حضر كل من :

 

 األمــيـــــن العــــــــام للمجــلس. سعادة األستاذ عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
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 األمرررين العرررام المسررراعد للمررروارد  األستـــاذ أحــمــد عـبـــــدهللا الــحـــردان

 البشـــرية والماليـة والمعلومات.

 المسررررـتشار القررررانوني لشررررـؤون  األستـــاذ محســـن حميـــد مرهـــــون

 اللجان.

 المستشــررـار االقتصررادي لشررؤون  الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائــــغ

 اللجان.

 مدير الموارد البشرية والمالية. السيـــــد أحمـــــد يوســــف الصحــــاف 

 رئيــــس الشـــؤون المــالــــــية.  السيــــــدة كــريــــمة محمــــد العباسي 

 محاسب أول  حسيــــن علـــــي الحايكــــــــي السيــــــد. 

 

 

  السيد محمد رضي محمد وتولـــى أمانـــة ســـــر اللجنـــــة. 
 

ا
ً
 :جمللس الشورىمرئيات األمانة العامة بشأن البيانات املالية  : ثالث

 

بححين ممثلححو األمانححة العامححة بححالمجلس التححزام األمانححة العامححة بدراسححة مالحظححات 

ديحوان الرقابحة الماليحة واإلداريحة، وهحذا محا أكحد عليحه الحرأي المهنحي محن قبحل الححديوان 

والذي أوضح أن البيانحات الماليحة تظهحر بصحورة عادلحة محن كحل الجوانحب الجوهريحة 

)الميزانيححة العموميححة  2155ديسححمبر  95شححورى كمححا فححي المركححز المححالي لمجلححس ال

للمجلس( ونتائج عملياته )بيان الدخل( والتغيرات في التدفقات النقديحة للسحنة المنتهيحة 

 بذلك التاريخ وفًقا ألساس االستحقاق.

 أن المجلحس قحد التحزم ببنحود ومحواد لوائححه الداخليحةكما بين ممثلو األمانة العامحة 

لححم يظهححر حححدوث  الححديوان تقريححر، وأن والئحححة شححؤون المححوظفين( )الالئحححة الماليححة

وقحد أكحدوا علحى تجحاوب األمانحة  ،تجاوزات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس
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ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية لديوان ل السابقة مقترحاتاللمجلس مع كل العامة ل

األهداف التري م، كما تم توضيح السابقة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة االلتزا

 ا وهي:أرقام الميزانية في ضوئها رصدت

تححوفير كافححة المسححتلزمات والمصححاريف المتكححررة لمححوظفي وأعضححاء مجلححس  -5

  .شورى ألداء مهامهم على أكمل وجه ال

مج التدريبيحة داخحل تعزيز كفاءات الموظفين بانخراطهم في العديحد محن البحرا  -2

  .وخارج البحرين

 .وتطوير مباني مجلس الشورىإبراز   -9

العمححل علححى تطححوير وتسححهيل إنجححاز األعمححال وإحححالل التعامححل التقنححي مكححان   -9

 .المشاريعالتعامل الورقي عن طريق العديد من 

 .اللقاءات الدولية داخل البحرين وضيافة الوفود الزائرةإقامة المؤتمرات و -9

ت بحين البرلمانيحات لومحاإيجاد ملتقى للتواصل وتبادل انراء والخبحرات والمع -9

 .الخليجيات

   .مشروع خلق قنوات التواصل الحديثة -9

   .مشروع تأمين بيئة العمل من مختلف المخاطر -9

التغطيححة اإلعالميححة واإلخباريححة باسححتخدام أحححدث التطبيقححات الرئيسححية التححي  -3

 .تعتمدها برامج الموبايل

 المجلس.جلسة تغطية جميع المقابالت الداخلية التي تعقد على هام   -51

  .مشروع مبنى إداري جديد للموارد البشرية و المالية -55

  .إضافة مصعد للمبنى القديم -52

   .مشروع إعادة تصميم وبناء سور المجلس -59

 :2100لسنة المالية ا ما تم إنجازه خالل

 تحسين واجهة مبنى الموارد البشرية والمالية الحالي . -5

 ( .OPTIMUMمشروع نظام الموارد البشرية والمالية )  -2
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 مشروع موقع شبكة البرلمانيات الخليجية . -9

حيث تحم إنشحاء حسحاب علحى التحويتر والفحيس شبكات التواصل االجتماعي  -9

 .يوتيوببوك و

 .اعتماد وتوثيق وتنفيذ السياسات األمنية الخاصة بحماية المعلومات -9

و الحححبالك بيحححري كنسحححخة  بحححرامج مسحححتخدمي الهواتحححف الذكيحححة كحححانيفون -9

  .مصغرة من الموقع االلكتروني العام للمجلس

 .مشروع استوديو بأحدث التقنيات التصويرية لمقابالت السادة األعضاء -9

 

 :أسباب ومبررات وجود الفروقات بين األهداف/البرامر المعتمدة والمنفذة 

إلغحاء يرجع السبب الرئيسي لوجحود فحائ  فحي ميزانيحة بحاب الخحدمات بسحبب  .5

وتأجيل عدد من المؤتمرات المقرر إقامتها في مملكة البحرين نظراً لألححداث 

 م. 2155التي مرت بها المملكة خالل عام 

أما بالنسبة إلحى فحائ  ميزانيحة السحنة فقحد ظهحر بقيمحة أكبحر محن قيمتحه الفعليحة  .2

بسبب إضافة مشتريات الموجودات الثابتة كأصول ضحمن الميزانيحة العموميحة 

بعادها من بيان الحدخل وذلحك  بسحبب تغييحر السياسحة المحاسحبية لتسحجيل و است

 المعامالت ) أساس االستحقاق الكامل ( .

 :االحتياطي المالي   ممتلكات المجلس (

 وينقسم إلى :، بحرينًيا ديناًرا 9،199،999المالي وقد بل   االحتياطي  •
o بحرينًيا ديناًرا 5،919،299وتبل    موجودات ثابتة. 

o  بحرينًيا ديناًرا 9،992،999 موجودات متداولة. 

 وتنقسم الموجودات المتداولة إلى :

 .بحرينًيا ديناًرا 9،939،359 نقدية البنك بعد دفع المطلوبات المتداولة -5

 .ديناًرا بحرينًيا 999،999 موجودات متداولة أخرى -2
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 الفائض الفعلي  النقدية الفعلية(

 بالدينار البحريني 2100 البيـــــان

 4,854,047 نقدية بالبنك 

 (957,129) إجمالي المطلوبات المتداولة

 3,896,918 النقدية الفعلية 

البالغ  المتبقي من ميزانية القرض الحسن   

 ديناراً بحرينياً  (111ا611 
 (117,340) 

 (2,881,096) 2100ديسمبر  30التزامات المجلس كما في 

 898,482 النقدية الفعلية صافي

 

ا: املواد القانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي للمجلس:
ً
 رابع

  بشأن  2112( لسنة 05من المرسوم بقانون رقم ) (43)نصت المادة

ل"لمجلسي الشورى والنواب ل اةلشل  ل  لاةلشلاجشو   لان ل ل ي   ل

اج واالةكوار   ل،ل لد جلا   ك دا لاجكخصصىلج ل قك  ل احدا لرسلا زا  ىل

اجد جى. لح نلاجالئتىلاجداخل ىلج للانلاجكةل  نل  ف ىلإ دادلاشر  لاوار ىل

اجكةلشلاج  ويىل ةتث ل إقرا هل،ل طري ىلإ دادلح  ة  لاجكةلشل ل ظ كه ل،ل

لاجت لإ داد لة ج وا دل ذجكلل، ا  ك ده  الاجخ  اسلاج  ويل   ف ى د نلاج   د

 ."اجت وا ى

  بشأن  2112( لسنة 55من المرسوم بقانون رقم ) (081)نصت المادة

لمنلالشورى مجلسلالالئحة الداخلية  لجلكةلشلل ل  لاجع اى لاألا  ى "لعد

لاج  ى لا  ه ء لان ليوا  لثالث ن لخالز لج  لاجخ  اس ل يت ل ل اجت  ا ل، اجك ج ى

لاجكةلشلجك  قش  لإج اجرئ شل ل ل  ل رض  لقحل لر    ا  بلاجكةلشلجل ظر
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ل لاجخ  اس لاجت  ا لاجكةلشلإح جى ل جك  ب لاجك ج ىللإج  إقرا ه. لاجشئون جة ى

لال ىل  ا ق ص ديى لم ز لاجكةلشلرس ليعرضل ل  ل    لل رير ل ل ديم جحتث 

رسلإقرا لاجخ  اسل إيدا هلاإلاراءا لاجك حعىل ل ج ى.ل ل حعلرسلإقرا لاجت  ا

 ."ا زا  ىلاجكةلشل إيدا ه 

 

  للمن ذات الالئحة (084)نصت المادة كما لاجكةلشلل" ل  لجرئ ش ي ون

 ل ه ل اج لط  لاجكخوجىلجلوريرل  ريرلاجك ج ىل ا ق ص دلاجوط سلاجك صوص

رسلاج وا  نل اجلوائحل،ل ي ونلجك  بلاجكةلشلا خ ص صلرسلاجك  ئللاج سل

لقرا لانل يةبلمن ل  ذجكلاجك  ئللاج سليصد لةه   ئ شلاةلشلاجور اءل،

لاج وا  ن ل ا ق ص دل ل ضسلر ه  لاجك ج ى ل را ة لاوار ى ل ميلم   اجلوائحلةأخذ

 ."اجكد  ىل،لم لميلاهىلمخر لح بلاألحواز اجوط سلم لديوانلاجخداى

 

 ( من الالئحة المالية للمجلس على "تعد الشؤون 016وقد نصت المادة )

يوًما من تاريخ انتهاء السنة  31مي للمجلس خالل المالية الحساب الختا

 المالية، ويت من ما يلي:

لاجكد اىل (0 لة جكخصص   لا    ى لاجفعل ى ل اجكصر ر   اإليرادا 

للص  حل لح ب لاجشهريى لاجكصر ر   لة شوف لاؤيدة ة جك زا  ى

 اجك زا  ىلاجع اى.

 األ يدةلاج  ديىلةخزي ىلاجكةلش. (2

ل (3 لة جكص  ف لاجكةلش لح  ة   لللكلم يدة لل ويى لة شوف اؤيدة

 اجت  ة  .

 إاك جسلم يدةلاجت  ة  لاجكعل ىلاجكدي ىل اجدائ ى. (4
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لةح  نل (9 لاؤيدة لاجوط س ل ا ق ص د لاجك ج ى ل را ة لان لاجك  لكى اجكح جغ

 ت وجىلاجك زا  ى.ل

 ( من ذات الالئح012كما نصت المادة )يت زلاجت  الاجخ  اسلإج لعلى : ة"

لاجرئ شلجل  لقحل ل جك  بلاجكةلشلإح جىلا  بلاجكةلشلان ل إقرا ه، لر   ظر

لل ريرل ل ل ديم لجحتث  ل ا ق ص ديى لاجك ج ى لاجشؤ ن لجة ى لإج  اجت  الاجخ  اس

لاجت  ال لإقرا  لرس ل ل حع لل ج ى. لال ى لم ز لرس لاجكةلش ليعرضل ل     

 اجخ  اسل إيدا هلاإلاراءا لاجك حعىلرسلإقرا لا زا  ىلاجكةلشل إيدا ه ".

 ( على018نصت المادة ):يع كدلاجت  الاجخ  اسلانلقحلل للانلاألا نلل"

 اجع مل اجرئ ش".

 ( على:019ونصت المادة )يرتللاجكةلشل  خىلانلاجت  الاجخ  اسلةعدلل"

لل  ي ل لان لمشهر لثالثى لمقص ه  لادة لخالز لاجك ج ى لاجرق ةى لديوان لإج  إقرا ه

 ا  ه ءلاج  ىلاجك ج ى".

ا: 
ً
 الشورى:ملخص للحساب اخلتامي جمللس  خامس

 

 مالحظات عامة حول الحساب الختامي لمجلس الشورى:

مقارنة بنفس  2155ديسمبر  95موظفا كما في  593يعمل في المجلس  -5

 . 2113موظف في عام  593و  2151العدد لعام 

 ا.إضافة إلى ذلك يتألف المجلس من أربعين عضوً  -2

 يتبع المجلس السياسات المحاسبية كما يلي: -9

  إلعداد التقارير المالية باستخدام أساس االستحقاق المعايير الدولية

 .المحاسبي
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  تم إعداد البيانات المالية وفقا ألساس االستحقاق المحاسبي ووفقا لمبدأ

التكلفة التاريخية معدالً لتقييم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

 المالية.

 المتراكم  تسجل الموجودات الثابتة بالتكلفة مطروحا منها االستهالك

 وأية خسارة ناتجة عن انخفا  قيمة الموجودات.

  يتبع المجلس طريقة القسط الثابت في استهالك موجوداته الثابتة على

 فترة عمرها االستهالكي المتوقع.

 ادينارً  9،999،111مقارنة بالمعتمدة  9،999،111بلغت اإليرادات الفعلية  -9

 .بحرينًيا

جمالي اإلمقارنة ب بحرينياً  اً دينار 9،999،329بل  المجموع الكلي لإليرادات  -9

 9،999،999، ومقارنة ب  بحرينًياا دينارً  9،999،111الكلي المعتمد 

 .2151لعام  بحرينًيا ا دينارً 

 بالدينار البحريني  إجمالي اايرادات

 المعتمدة  الميزانية البيان

2155 

 الفعلي المبل 

2155 

 الفعلي المبل 

2151 

 9،995،111 9،999،111 9،999،111 اعتمادات السنة

 29،999 23،329 - إيرادات أخرى

مجموع 

 اإليرادات

9،999،111 9،999،329 9،999،999 

 

 ا دينارً  9،919،999مبل   2155بل  حجم المصروفات الفعلية في عام  -9

 2151ومقارنة بعام  بحرينًياا دينارً  9،319،911مقارنة بالمعتمدة  بحرينًيا

 .بحرينًيا ا دينارً  9،513،999مبل  
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 بالدينار البحريني  إجمالي المصروفات

 البيان
 المعتمدة الميزانية

2155 

 إجمالي المصروفات

 الفعلي المبل 

2155 

 الفعلي المبل 

2151 

 2،991،991 2،399،195 9،592،911 القوى العاملة

 5،219،999 5،299،991 5،923،911 الخدمات

السلع 

 االستهالكية

93،511 99،999 93،913 

استهالك 

الموجودات 

 الثابتة

- 259،153 595،993 

 599،339 519،999 599،111 الصيانة

 مجموع

 المصاريف

 المتكررة

9،399،911 9،999،199 9،299،391 

مكافآت 

وعالوات 

 األعضاء

5،395،911 5،395،991 5،991،929 

 9،513،999 9،919،999 9،319،911مجموع 
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 المصروفات

 5،299،999 391،299 993،911 السنةفائ  

 

ا دينارً  391،299مبل   2155ديسمبر  95بل  مجموع الفائ  كما في  -9

 .2151عام  بحرينًيا ا دينارً  5،299،999 ـمقارنة ب بحرينًيا

يرجع السبب الرئيسي لوجود فائ  في ميزانية األبواب األخرى إلى  -9

تمرات وتأجيل عدد من المؤالفائ  في ميزانية باب الخدمات بسبب إلغاء 

 .المقرر إقامتها في البحرين

مبل   2155بلغت االعتمادات المخصصة للموجودات الثابتة خالل عام  -3

نفس  لوبلغت إضافات الموجودات الثابتة خال بحريني دينار 959،911

 . ا بحرينًيا دينارً  599،195العام 

ا دينارً  2،539،999التكلفة الكلية المتراكمة للموجودات الثابتة  تبلغ -51

 .2155عام بحرينًيا 

مبل   2155ديسمبر  95صافي القيمة الدفترية للموجودات كما في  -55

عام ا بحرينًيا دينارً  5،995،295 ـمقارنة بديناًرا بحرينًيا  5،932،999

 بعد طرح االستهالك التراكمي للموجودات. 2151

مبل   2155ديسمبر  95بل  رصيد مشاريع قيد التنفيذ كما في  -52

 .2151عام ا بحرينًيا دينارً  29،939، مقارنة ب ا بحرينًيا دينارً  551،313

ا دينارً  9،999،199مبل   2155ديسمبر  95بل  رصيد النقدية كما في  -59

 .2151عام  بحرينًيا ا دينارً  9،392،999مقارنة ب  بحرينًيا 

ديسمبر  95ن واألرصدة المدينة األخرى كما في يبل  رصيد المدين -59

 بحرينًياا دينارً  992،219 ـمقارنة ب بحرينًياا دينارً  999،993مبل   2155

 .2151عام 
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مبل   2155ديسمبر  95ن وأرصدة دائنة أخرى كما في يبل  رصيد الدائن -59

 .2151عام  ا بحرينًيادينارً  399،999مقارنة ب  ا بحرينًيادينارً  399،591

من  ا بحرينًيادينارً  999،111بلغت قيمة االعتمادات المدورة مبل   -59

 . 2152لميزانية المشاريع في السنة المالية  2155االحتياطي المتراكم للعام 

إلغاء مشروع نظام الموارد البشرية والمالية  2155تم خالل عام  -59

(ISCALA). 

 

 :: تتركز مصروفات المجلس في التالياثانيً 

  2،399،195مبل   2155ديسمبر  95مصروفات القوى العاملة الفعلية في 

. وكانت 2151عام  ا بحرينًيادينارً  2،991،991مقارنة ب ا بحرينياً دينار

مليون  9،592،911مبل   2155المصروفات القوى العاملة المعتمدة لعام 

 .بحريني دينار

 مصروفات المجلس بالدينار البحريني

 

الميزانية  البيان

2155 

الفعلي   2155الفعلي 

2151 

 2،193،959 2،999،529 2،932،111 وظائف البحرينيين

 552،329 592،339 599،111 وظائف غير البحرينيين

تدريب الموظفين داخل 

 البحرين

599،511 99،999 93،395 

تدريب الموظفين خارج 

 البحرين

91،111 3،915 25،991 
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الفوائد النقدية والعينية 

 للموظفين

919،911 999،992 999،999 

 2،991،991 2،399،195 9،592،911 المجموع

 

 

 ن في انخفا  مستمر منذ عام يالحظ أن مصاريف التدريب للموظفي

، وبحسب ما ذكرته األمانة العامة أن السبب يعود إلى االعتماد على 2119

مصادر عديدة للتدريب مثل برامج التدريب المشتركة ألمانات المجالس 

وبرامج األمم المتحدة، التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 إضافة إلى الدورات المشتركة مع مجلس النواب ذات التكاليف المحدودة.

  5،299،991مبل   2155ديسمبر  95بلغت مصروفات الخدمات حتى 

 ا بحريًنادينارً  5،923،911، مقارنة بالميزانية المعتمدة ا بحريًنادينارً 

. كما هو مبين في 2151عام  ا بحرينًيادينارً  5،219،999 ـومقارنة ب

 من تقرير البيانات المالية. 55صفحة رقم 

 95ت وعالوات أعضاء المجلس حتى آبلغت المصروفات الفعلية لمكاف 

مقارنة بالمعتمد وهو  ا بحرينًيادينارً  5،395،991مبل   2155ديسمبر 

عام  ا بحرينًيادينارً  5،991،929 ـومقارنة ب ا بحريًنادينارً  573957911

2151  . 

  ادينارً  929،992بل  حجم مصروفات مؤتمرات ومهمات رسمية والضيافة 

  999،919 ـومقارنة ب ا بحريًنادينارً  919،111مقارنة بالمعتمد  بحرينًيا

 .2151لعام  ا بحرينًيادينارً 

  519،999مبل   2155ديسمبر  95بلغت مصروفات الصيانة كما في 

وبالفعلي لعام  ا بحرينًيادينارً  599،111مقارنة بالمعتمد  ا بحريًنادينارً 

 .ا بحرينًيادينارً  599،339مبل   2151
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  9،199،999مبل   2155ديسمبر  95بل  االحتياطي المتراكم كما في 

 وهو فائ  الميزانيات المتراكم منذ سنوات. ا بحرينًيادينارً 

 

 بالدينار البحريني االحتياطي المالي

 2101 2100 البيان

 5،299،999 391،299 فائ  السنة الحالية

 9،919،932 9،199،999 االحتياطي المتراكم

 55،151 - تسويات سنوات سابقة

 9،199،999 9،199،999 إجمالي االحتياطي المالي

 

ا 
ً
 رأي اللجنة:  -خامس

 2155ديسحمبر  95تدارست اللجنة البيانات المالية للسحنة الماليحة المنتهيحة فحي 

المستشار القانوني لشؤون اللجان  رأيوبعد االطالع عليها، وعلى ، لمجلس الشورى

بشححأن  التوضححيحي دي والمححالي بححالمجلس، وعلححى العححر المستشححار االقتصححا ورأي 

 التالي : الحظتالعامة؛  من األمانة المقدم البيانات المالية

أن األمانححة العامححة بححالمجلس قححد التزمححت عنححد إعححدادها للبيانححات الماليححة للسححنة  -5

( مححن الالئحححة 591؛ بأحكححام المححادة )2155ديسححمبر  95الماليححة المنتهيححة فححي 

 ( من الالئحة المالية للمجلس.513 – 519الداخلية للمجلس والمواد ) 

 

أن ديوان الرقابة المالية قد قام بأعمال الرقابة على المجلس بموجحب المرسحوم  -2

ة، بهححدف إبححداء م بشححأن ديححوان الرقابححة الماليحح2112( لسححنة 59بقححانون رقححم )
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الححرأي المهنححي حححول الحسححاب الختححامي للمجلححس وأصححدر تقريححره عححن أعمححال 

الرقابححة دون أي تحفظححات ممححا يعنححي أن البيانححات الماليححة الححواردة فححي الحسححاب 

 الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس.

 

فات تكرار تباين تقديرات بع  المصروفات السنوية كالتدريب، عن المصحرو -9

الفعليححة فححي نهايححة العححام، ممححا يسححتدعي بححذل جهححود أكبححر عنححد وضححع اعتمححادات 

الميزانية السنوية للمجلس، من خالل خطة استراتيجية لالرتقحاء بحأداء محوظفي 

األمانة العامة بالمجلس، ولتفادي حدوث فائ  فحي الميزانيحة بمبلح  كبيحر دون 

ن بحانخراطهم فحي العديحد تعزيحز كفحاءات المحوظفيمبرر، كما يتوجب االهتمحام ب

، باإلضححافة إلححى وضححع أهححداف داخححل وخححارج البحححرينمححن البححرامج التدريبيححة 

مهنية محددة لتدريب الموظفين، واالهتمام بنوعيحة التحدريب بغح  النظحر عحن 

كميته، ويؤمل عند إعحداد الميزانيحه القادمحة أن تكحون متوائمحة محع االحتياجحات 

 . UNDPا مجلس الشورى مع الـ االستراتيجية التدريبية التي وضعه

 

اهتمام األمانة العامة بمساعدة موظفي المجلس من استمرار تشيد اللجنة ب -9

 خالل تقديم القرو  الحسنة.

كما تشيد اللجنة بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالمجلس وذلك لتمكين المرأة  -9

تستحقها مع نظيرها  العاملة في االمانة العامة للمجلس من تبؤ المكانة التى

  الرجل.

 كل إيرادات المجلس المقدرة. تحصيل -9

 

الميزانيححة مصححروفاتها جميححع بنححود وأبححواب فات الفعليححة لمصححروالتجححاوز عححدم  -9

المقدرة، عدا بند الخحدمات المتنوعحة فحي بحاب الخحدمات حيحث كحان التجحاوز ال 

 929،911ديناًرا بحرينياً محن المبلح  المرصحود وقحدره  59،959يتعدى مبل  

 ديناًرا بحرينًيا.
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المالحظحات التححي أبرزهححا ديححوان الرقابححة ومححا  عمحل المجلححس علححى تنفيححذ أغلححب -9

 ابقة. أصدره بشأنها من توصيات للسنة الس

 

ضرورة وضع خطة لالستفادة من الفحائ  الموجحود فحي ميزانيحة المجلحس فحي  -3

يجية مشححاريع لتطويرعمححل المجلححس  وتلبيححة احتياجاتححه المسححتقبلية وفححق اسححترات

 محددة. 

 

 ترى اللجنة أن المجلس قد التحزم ببنحود ومحواد لوائححه الداخليحة، وأن تقريحر الحديوانو

لم يظهر حدوث تجاوزات أثحرت علحى صححة الوضحع المحالي للمجلحس. كمحا الحظحت 

جنححة اللجنححة تجححاوب األمانححة العامححة للمجلححس مححع كححل المقترحححات السححابقة للححديوان ول

 لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة االلتزام. الشؤون المالية واالقتصادية 

لتقريريها الذي رفعته قبل بحدء دور االنعقحاد العحادي الثالحث بشحأن اللجنة  وبعد دراسة

وبعحد ، لمجلحس الشحورى 2155ديسمبر  95البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

فقات التقرير قررت رفع تقريرها بالموافقة عليحه كمحا أقرتحه االطالع عليه، وعلى مر

 سابًقا.

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  -سابع

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  93إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من:

 .مقرًرا أصليـــــًا  الدكتور عبدالعزيز حسن أبل .0

 .تياطيـًامقرًرا اح        الدكتورة ندى عباس حفاظ .2
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ا 
ً
 توصية اللجنة :  -ثامن

 

في ضوء المناقشحات وانراء التحي أبحديت أثنحاء دراسحة البيانحات الماليحة للسحنة الماليحة 

 ، فإن اللجنة توصي بما يلي :2155ديسمبر  95المنتهية في 

 30للسرنة الماليرة المنتهيرة فري الختامية لمجلرس الشرورى إقرار البيانات المالية  -

 .2100ديسمبر 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزمااا

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                      السيد حبيب مكي هاشم          

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية        رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   
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 م2111يونيو  2التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 

ــوع :  ــة املوض ــات املالي ــة البيان ــنة املالي ــة يف للس ــمرب  31املنتهي ، 2111ديس
 للمجلس 2111ومالحظات الرقابة النظامية للعام 

 

 ااورحمة هللا وبركات السالم عليكم 

معالي السيد علي بن صالح الصعالح رئعيس م،لم ر ل2100لا يول31ة   ي لللللل

  تتخىلاتتنلل(،2100ل-9ل–ل3صلزل لقل/لل247ل،لضتتكنل   ةتت ل قتتمل المجلععس

، ومال ظععات 2101ديسععمبر  30المنتهيععة فععي للسععنة الماليععة البيانععات الماليععة 

إجتتتت لجة تتتتىلاجشتتتتؤ نلاج شتتتتريع ىل؛  للمجلععععس 2101الرقابععععة النظاميععععة للعععععام 

شتتتؤ نلاجك ج تتتىلداءلاجكالحظتتت  ل ل تتت لجلة تتتىلاج اج   و  تتتى،ل ذجتتتكلجك  قشتتت  ل إةتتت

ل. ا ق ص ديى
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، عقحححدت لجنحححة الشحححؤون التشحححريعية والقانونيحححة م2155يونيحححو  5وبتحححاريخ      

اجك  ه تىلجل ت ىلاجك ج تىلاجح     لاجك ج تىل، حيث اطلعت اجتماعها التاسع والعشرين

 ، جلكةلتتشل2101،ل االحظتت  لاجرق ةتتىلاج ظ ا تتىلجلعتت مل2101دي تتكحرلل30رتتسل

 وذلك بحضور المستشارين واالختصاصيين القانونيين بالمجلس.

 

إلححى عححدم مخالفححة المرسححوم  –بعححد المداولححة والنقححا   –وانتهححت اللجنححة 

 .بقانون لمبادئ وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

ديسعمبر  30المنتهيعة فعي للسعنة الماليعة البيانعات الماليعة  ترى اللجنة سحالمة     

محححن النحححاحيتين ، للمجلعععس 2101، ومال ظعععات الرقابعععة النظاميعععة للععععام 2101

 الدستورية والقانونية.

 

 

 حممد هادي احللواجـي                       

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                    

 

 

 

 

 


