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 مضبطة الجلسة الثانية

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع

 10 

 2الرقـم:    

 هـ1439محرم  25 التاريخ:  

 م2017أكتوبر  15     

 

 15 

عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي الرابع من 

المجلس الوطني الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر 

 بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الخامس والعشرين من

م، وذلك 2017هـ الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر 1439محرم  شهر

 20برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، 

 وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ــــــــ اد. ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم بهـ ـــــــــ ــــــــد  براهيـ ـــــــــ ـــــــــ  العضو أحمـ

 الــعضـــــــــو الــــدكــتــور أحــمــــد ســــــــــــالــم الــعــريــ .

 الـــــــعضـــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

ــبــنــمــحــمــــد.  الــعضــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــمــــاعــيــــل ال

 مــــــهــــــ  .الــــــعضـــــــــــــو جــــــاســـــــــــــم أحــــــمــــــد الــــــ

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

 العضــــــــو الــــدكتورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ــــــــــــل.

ــــــا . ــــــخــــــي ــــــب ال ــــــي ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

 الـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا  عـــــــبـــــــا .

ـــــي. ـــــم ـــــي ـــــع  الـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــن

 الــــعضــــــــــــو يــــالــــد حســــــــــــيــــن الــــمســــــــــــقــــطــــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد ال ـــــحـــــم ـــــد م ـــــعضـــــــــــــو يـــــال  ال

ـــــحـــــي. ـــــرمـــــي ـــــس حـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو يـــــمـــــي  ال

 الــــــعضــــــــــــــو درويــــــ  أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــي.

ــــــــدا  ــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــب  فــــــــر . ال

ــــــكــــــواري. ــــــد ال ــــــحــــــم ــــــوة م ــــــعضــــــــــــــو  ه  ال

ـــــد. ـــــمـــــ ي ـــــيـــــل ال ـــــعضـــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة يـــــل  ال

عيــــد أحمــــد عبــــدا . لعضـــــــــو الــــدكتور ســـــــــ  ا

ــــحــــارنــــة. ــــب ــــر صــــــــــــاد  ال ــــي ــــعضــــــــــــو ســــــــــــم  ال

ــــــد    رحــــــمــــــة. ــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــي  ال

 العضـــــــــو الســـــــــيــــد  ـــــــــيــــاء يحي  الموســـــــــوي.

ــــمــــعــــاودة. ــــرحــــمــــن ال ــــعضــــــــــــو عــــاد  عــــبــــدال  ال

 الــعضـــــــــو الــــدكــتــور عــبــــدالــعــ يــ  حســـــــــن أبــــل.

   عبــــدا  العجمــــا .العضــــــــو الــــدكتور عبــــدالع ي
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ــــدالحســــــــن المنصــــــــور. ــــدالوهــــاب عب  العضــــــــو عب

 الـــــــعضــــــــــــــو عـــــــلـــــــي عـــــــيســــــــــــــ  أحـــــــمـــــــد.

ــار الكوهجي. ــدالجب ــدكتورة فــاطمــة عب  العضــــــــو ال

 الـــــــعضـــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

لعضـــــــــو الــــدكتور محمــــد علي حســـــــــن علي.  ا

ــــدكتور محمــــد علي محمــــد الخ اعي.  العضــــــــو ال

 العضــــــــو الــــدكتور منصــــــــور محمــــد ســــــــرحــــا .

ـــي يضـــــــــــوري.الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا    يـــل

 الـــــــعضــــــــــــــو نـــــــوار عـــــــلـــــــي الـــــــمـــــــحـــــــمـــــــود.

 الــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ .

 

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد 

 غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 5 : الجهات الرسمية وهمكما حضر الجلسة بع  ممثلي 

 من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب: -

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لش و   -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني. -2

 10 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 

كما حضرها الدكتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فو ية 
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يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

ر عصام عبدالوهاب البر نجي لش و  الجلسات واللجا ، والدكتو

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

 5المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل يير، نفتتح 

الجلسة الثانية من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، 

ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. 

 تفضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 15 ين العام للمجلس:األم

السالم عليكم ورحمة ا  وبركاته، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل يير،

جميلة علي سلما ، و ،كل من أصحاب السعادة: جما  محمد فخرو

الدكتورة سوسن حاجي تقوي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، و

 20عبدالرحمن ود في مهمة رسمية بتكليف من جهة أيرى، دال  جاسم ال ايو

محمد جمشير لظرف صحي طارئ منّ ا  عليه بالصحة والعافية، 

 وشكرًا.

 

 



 

 2المضبطة       م15/10/2017 ( 10)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدو  األعما  والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 فهل هنا  مالحظات عليها؟ ،مضبطة الجلسة السابقة
 5 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي   ذ  تقر المضبطة كما وردت  ليكم. 

 10تفضل األخ عبدالجليل  ،من جدو  األعما  والخاص بالرسائل الواردة

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.
 

 ألمين العام للمجلس:ا

رسائل صاحب السمو الرسائل الواردة:  شكرًا سيدي الرئيس،        

 15الملكي األمير يليفة بن سلما     يليفة رئيس الو راء الموقر، والمرفق 

: ( من الدستور38)بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة 

م بتعديل بع  أحكام المرسوم 2017( لسنة 28المرسوم بقانو  رقم )

 إليطار المجلس. ،م في شأ  األوسمة1976( لسنة 19بقانو  رقم )

( من المرسوم 3م بتعديل المادة )2017( لسنة 36المرسوم بقانو  رقم )و

 20تمويل م بشأ  حظر ومكافحة غسل األموا  و2001( لسنة 4بقانو  رقم )

م 2017( لسنة 37المرسوم بقانو  رقم )و .إليطار المجلس ،اإلرهاب

م بشأ  1971( لسنة 14تعديل بع  أحكام المرسوم بقانو  رقم )ب

م 2017( لسنة 38المرسوم بقانو  رقم )و .إليطار المجلس ،التوثيق

بتعديل بع  أحكام قانو  االتصاالت الصادر بالمرسوم بقانو  رقم 

 25 .إليطار المجلس، وشكرًا ،م2002( لسنة 48)
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 الرئيـــــــــــــــس:

البند التالي من جدو  األعما  والخاص  ل  وننتقل اآل  شكرًا،  

المقدم اقتراح بشأنه تشكيل لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي ب

تفضلي األيت  من قبل مكتب المجلس، فهل هنا  مالحظات عليه؟

 5 هجي. الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكو

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

صباح الخير جميعًا، أرى أ  تعط   شكرًا سيدي الرئيس، 

سبق لهم المشاركة في السنوات تالفرصة لإليوة األعضاء الذين لم 

 10عضوًا فقط، بينما في السنة  13السابقة. الحظت أ  قائمة األسماء تضم 

   من اللجنة المقترحة رغم عضوًا وبودي أ  أكو 15الما ية كنا 

مشاركتي في السنوات السابقة،    كا  القانو  يسمح بذلك، 

 وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ علي عيس  أحمد. 
 

 العضو علي عيسى أحمد:

أ  عل  سبق أ  اتفقنا في الدور السابق  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20سبق له المشاركة في السنوات السابقة، تتكو  المشاركة لمن لم 

سبق لي المشاركة في لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي تولم 

 فبودي   افة اسمي  ل  األسماء المقترحة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

عضوًا، وهو عدد  13العدد المقترح اآل   سيدي الرئيس،شكرًا  

عضوًا  13عضوًا، وفي رأيي  14 و ما 12مش وم، فإما أ  يكو  العدد 

، وأقترح أ  تتشكل من يمسة أعضاء، هم رؤساء اللجا ، عدد كبير

 5ويمسة أعضاء  يرين ينتخبو  بحسب كفاءة العضو، فبع  اإليوة 

لم أجد أسماءهم مدرجة  من اللجنة األعضاء الذين يمتلكو  الكفاءة 

المقترحة، مثالً الدكتور منصور سرحا  من ذوي الكفاءة اللغوية لكن 

لم أجد اسمه  من هذه اللجنة؛ فليست المسألة مسألة تسجيل اسم 

 من اللجنة وحسب، ولكن المسألة هي مسألة ايتصاص، حيث يجب 

 10لعربية ومن أ  يكو  أعضاء هذه اللجنة أصحاب ايتصاص في اللغة ا

 المتمكنين من الرد، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 15 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

أعتقد أ  االتفا  الذي تم في دور االنعقاد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الثالث هو أ  من لم يشار  في األدوار السابقة تعط  له الفرصة في 

الحقة للمشاركة، وأرى أ  وجود النائب األو  لرئيس مجلس األدوار ال

 20الشورى مهم، و   كنا جميعًا نتمن  التشرف بلقاء جاللة الملك أطا  

ا  في عمره، ولكن البد أ  تتاح الفرصة لكل األعضاء في هذا 

المجلس للقاء جاللة الملك، ونيل شرف عضوية هذه اللجنة؛ وعليه أرى 

ألخ أحمد به اد بحيث تكو  اللجا  النوعية ممثلة  ما األيذ باقتراح ا

سبق تفيها و ما األيذ بمقترح األخ علي عيس  بحيث يشار  فيها من لم 
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له المشاركة، فكل األعضاء أصحاب كفاءة، وفي األيير سيذهب 

هذا الرد  ل  مختصين لغويين ومستشارين قانونيين لمراجعته، فأرجو 

 ة في هذه اللجنة، وشكرًا.أ  تعط  الفرصة للجميع للمشارك

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

ال شك معالي الرئيس أ  اللقاء في أي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10مناسبة مع جاللة الملك هو شرف يحرص عليه الجميع، كما أ  الرد 

السامي هو في الحقيقة رد عل  توجيه ملكي عل  الخطاب الملكي 

سنوي، وأعتقد أ  جميع أعضاء هذا المجلس المحترمين هم عل  قدر 

عا ٍ من المس ولية والعلم والخبرة، وكلهم بإذ  ا  يقومو  بهذا الدور 

يير قيام، ويمثلو  الجميع فيه. رأيي مختلف وال أحب أ  تمر الكلمة 

 15خ أحمد به اد، فأقو  له    نبيك صل  مرور الكرام في قو  أيينا األ

عليه وسلم يقو : )ال عدوى وال طيرة وال هامة وال صفر(، يعجبني الفأ  

لة ال نعتقد بالتأثير  ال من ا  سبحانه وتعال ، واألمور ئفنحن أمة متفا

﴿وَاللَّهُ يَلَقَكُمْ وَمَا ، الباقية كلها مخلوقة تحت أمر ا  ع  وجل

ذلك أحببت أ  أنبه أيي الحبيب ومن استمع، وأنا مصرٌ عل  ل ،تَعْمَلُو َ﴾

 20 في اللجنة المقترحة، وشكرًا.   13الرقم 

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 شكرًا، تفضل األخ يالد حسين المسقطي. 
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 العضو خالد حسين المسقطي:
من الالئحة الدايلية أعطت نوعًا  7المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الملكي كيفية ايتيار أعضاء لجنة الرد عل  الخطاب لمن التو يح 

عرض عل  يُتم عن طريق مكتب المجلس، ومن ثم ي الذيالسامي 

 5المجلس إلقراره. هي  لية بسيطة وتفسيرها بسيط جدًا، وقد تم تطبيقها 

في السابق. في الدور السابق تم االتفا  عل   عطاء المجا  لمن لم 

يكو   من أعضاء هذه اللجنة في  لكييشار  في األدوار السابقة 

هذا الدور األيير، شخصيًا أشكر معالي الرئيس ومكتب المجلس 

حيث لم أتقدم لالنضمام  ل  عضوية هذه اللجنة ومع ذلك تم االتصا  

 10لس الي    كانت لدي الرغبة في االنضمام  ل  هذه اللجنة، لكنني 

ها. بالنسبة  ل  أيبرتهم برغبتي في  عطاء اآليرين فرصة المشاركة في

 أصحابفي رأيي أ  كل أعضاء المجلس من  ،مسألة الكفاءة

الكفاءات، ولهم كل االحترام والتقدير، ليس منا من هو أفضل من 

اآلير، واآللية المتبعة في كل اللجا  السابقة بخصوص الرد عل  

 15الخطاب السامي هي أ  نخر  برأي يمثل المجلس، وليس رأي اللجنة 

رى أ  التشكيل المقترح للجنة الرد صحيح، ويمكن   افة المشكَّلة. أ

األخ علي عيس  كونه لم يشار  سابقًا، كوننا اتفقنا في الدور السابق 

عل   عطاء الفرصة لمن لم يشار  سابقًا في هذه اللجنة، والقرار في 

 األيير هو قرار المجلس، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:  

 أحمـــد  براهيــم بهـــ اد.شكرًا، تفضل األخ  
 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 25تعقيبًا عل  كالم أ  الجميع أصحاب  شكرًا سيدي الرئيس، 

  ايتيار األعضاء كا   ال أحد ينكر ذلك، وال أحد يقو   ،كفاءة
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غير صائب بل عل  العكس، الجميع كا  ايتياره موفقًا لعضوية مجلس 

تصاصات، فقد أكو  غير كفء كرئيس الشورى، ولكن هنا  اي

للجنة الش و  المالية واالقتصادية ولكني كفء كوني عضوًا فيها، 

وقد يكو  هنا  عضو أكفأ مني في عضوية لجنة معينة، وقد أجد 

 5من هو أكفأ مني من الناحية اللغوية، صحيح جميعنا أصحاب كفاءات 

لرد أصحاب تخصصات، كل شخص لديه تخصص. لجنة ا أيضًا ولكن

عل  الخطاب الملكي السامي تحتا   ل  أشخاص متخصصين في اللغة 

العربية؛ أل  الخطاب يطاب ملكي سامٍ ويحتا   ل  رد سامٍ ورا ٍ. في 

العام الما ي كنت عضوًا في لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي، 

 10ولكن كا  من المالحظ أ  صياغة و عداد الرد عل  الخطاب الملكي 

عضوًا،  15ئمة عل  عاتق اثنين أو ثالثة أعضاء فقط من السامي قا

صحيح أ  بقية األعضاء كانوا يقومو  بالمراجعة والنظر، ولكن من 

يقوم بالعمل الصحيح هم أصحاب االيتصاص في اللغة العربية، وأصحاب 

 االيتصاص والخبرة في الرد عل  الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 20 معاليكمنحن محظوظو  برئاسة  شكرًا سيدي الرئيس، 

للمجلس بهذه الروح وبهذا الحس، ونحن محظوظو  بتلبيتك لمطالب 

األعضاء بتوا   فيما يخص ايتيار  لمن سوف يتشرف بالمشاركة في 

امي.    جميع األعضاء حريصو  لجنة الرد عل  الخطاب الملكي الس

عل  التواجد والمشاركة في لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي، 
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أعطيتم الفرصة بقدر اإلمكا  للجميع بالتساوي، ولكن  ومعاليكم

ما ا  هنا  بع  األعضاء الذين لم يشاركوا في  عداد الرد عل  

قد تم و ع الخطاب الملكي السامي، ولديهم الرغبة في المشاركة، ول

 هواسمي  من أعضاء لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي، و

 5في  عداد الرد عل  الخطاب، ولكنني أتنا   عن لي المشاركة شرف 

عضويتي لإليوة اآليرين الذين لم يسبق لهم المشاركة في  عداد الرد 

عل  الخطاب الملكي السامي، و   شاء ا  الفرص قادمة، و   لم 

  هذه السنة التشرف بمقابلة الملك، فإ  شاء ا  سنلتقي يكتب لنا ا

من عضوية لجنة الرد عل  الخطاب  نسحبأبه في السنوات القادمة، لذا 

 10عطاء الفرصة لعأعضاء الذين لديهم رغبة في إلالملكي السامي، 

المشاركة، وأنا عل  أتم االستعداد لحضور اجتماعات اللجنة 

 وشكرًا.ومشاركتهم في اإلعداد، 

     

 :الرئيـــــــــــــــس

 15عل  كلٍ، بعد المالحظات التي تفضل بها اإليوة شكرًا،  

هم ؤاألعضاء، أود أ  أبيّن لكم لماذا تم ايتيار األعضاء المطروحة أسما

أمامكم للمشاركة في عضوية لجنة الرد عل  الخطاب الملكي 

بإتاحة جاسم المه   السامي. أوالً: كا  هنا  اقتراح سابق من قبل األخ 

سبق لهم المشاركة في األدوار السابقة في الفرصة لعأعضاء الذين لم ت

 20يشاركوا في  لكي عضوية لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي

األدوار القادمة، وأ  يتشرفوا بمقابلة جاللة الملك ــ حفظه ا  ورعاه ــ 

ا الدور استعر نا ولقد وافقتم حينها عل  هذا االقتراح، ونحن في هذ

سبق لهم المشاركة تأسماء األعضاء كافة لتحديد األعضاء الذين لم 

في األدوار الما ية، وبر ت لدينا مشكلتا ، المشكلة األول  وجدنا 
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واحدة لم تشار  فيما سبق في أيت أنه لم يكن من بين األعضاء غير 

مكن أ  عضوية لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي، وبالتالي ال ي

، وبالتالي اإليوةواحدة والبقية جميعهم من  أيتنشكل لجنة فقط من 

اللواتي لم يشاركن  ال مرة واحدة أعطيناهن الفرصة للمشاركة للمرة 

 5فاطمة الكوهجي، الدكتورة الثانية. فيما يخص ما تفضلت به األيت 

نها شاركت ثالث مرات فيما سبق في عضوية لجنة الرد عل  أوجدنا 

ب الملكي السامي، لذلك لم يكن اسمها موجودًا  من األسماء الخطا

المرشحة لعضوية اللجنة. ثانيًا: وجدنا أ  بع  األعضاء يجب أ  يكونوا 

  من أعضاء لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي لصياغة الرد 

 10ــ مع احترامي للجميع ــ أل  تشكيل اللجنة ممن لم يشاركوا فيما سبق 

طاب أو ممن شاركوا لمرة واحدة، يعني  يرا  األعضاء في  عداد الخ

الذين نعتمد عليهم في صياغة الرد بالشكل الذي بيّنه األخ أحمد به اد، 

الدكتور سعيد أحمد عبدا ، ومنهم األخ جما  محمد فخرو، واألخ 

في  عداد الرد عل  الخطاب  ةااليتصاص والخبر أصحابمن  اموغيره

 15لي كا  ايتيار أعضاء اللجنة نابعًا من تجاربنا الملكي السامي، وبالتا

عضوًا، وطلبنا من اإليوة في األمانة  15السابقة. نحن تقدمنا بترشيح 

العامة أ  يتصلوا بهم، واعتذر عضوا  منهم، وقاال  نهما حصال عل  

فرص كثيرة للمشاركة في الرد عل  الخطاب الملكي السامي، و نهما 

ملك ــ حفظه ا  ورعاه ــ ألكثر من مرة وطلبا ناال شرف مقابلة جاللة ال

 20 عطاء الفرصة لآليرين في المشاركة. لكي ال نطيل في المو و  

، و ذا كا  هنا  عضو نه باإلمكا    افة األخ علي عيس أتصور أ

األربعين  مشاركةعضوًا، و   كا  بودنا  15 ير فسيصبح المجمو  

لملكي السامي للتشرف عضوًا في عضوية لجنة الرد عل  الخطاب ا

بالسالم عل  جاللة الملك ــ حفظه ا  ورعاه ــ وتقديم الرد. أود أ  أبيّن 
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أ  األعضاء الذين لم يشاركوا في لجنة الرد لهم الحق في  رسا  

مرئياتهم ومقترحاتهم  ل  اللجنة، و ذا احتجنا  ل  االستعانة بخبرة أحد 

كن  من أعضاء اللجنة مثل األعضاء، فإننا سنستعين به حت  لو لم ي

الدكتور منصور سرحا  فيما يخص الجانب اللغوي. عل  كلٍ، أرى 

 5ده  روري مع   افة  بقاء األخ جاسم المه    من أعضاء اللجنة فوجو

فاطمة الكوهجي لديها الدكتورة ، كما أ  األيت األخ علي عيس 

الرابعة في رغبة في االنضمام  ل  اللجنة، وبهذا تكو  مشاركة للمرة 

لجنة  عداد الرد عل  الخطاب الملكي السامي، وبالتالي تكو  لجنة 

عضوًا كما كانت  15الرد عل  الخطاب الملكي السامي مشكلة من 

 10 في العام الما ي، فهل يوافق المجلس عل  هذا التشكيل؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما    ذ  يُقر ذلك. 

والخاص بمناقشة تشكيل لجا  المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح 

بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين ييارات أصحاب السعادة 

األعضاء. بالنسبة  ل  تشكيل لجا  المجلس النوعية الدائمة، أود أ  

ونكم، حيث    كل لجنة أبقت عل  أشكركم جميعًا عل  تعا

 20أعضائها كما كانوا في الدور السابق، وهذا يبشر بالخير، و   د  

، فإنه يد  عل  انسجام اللجا  وتناغم عملها فيما بينها، شيءذلك عل  

قدمتموه من عطاء في األدوار الما ية.     وبدوري أشكركم عل  ما

الجلسة لمدة نصف أسماء أعضاء اللجا  موجودة أمامكم، وسنرفع 

ساعة لعقد اجتما  بشأ  انتخاب رؤساء اللجا  ونوابهم، ومن ثم نعود 

 25اب، وتضمينه في مضبطة جلسة اليوم،  ل  الجلسة إلقرار هذا االنتخ
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فهل يوافق المجلس عل  اقتراح مكتب المجلس بخصوص تشكيل لجا  

 المجلس النوعية الدائمة؟

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

انتخاب أربعة  يوا ، بقي لدينا البند األيير وهو  يا . ذ  يُقر ذلك 

األعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة أصحاب السعادة من بين 

، والمتقدمو  سبعة أعضاء وهم: األخ أحمد التنفيذية للشعبة البرلمانية

 10األخ يالد محمد المسلم،  براهيم به اد، واألخ أحمد مهدي الحداد، و

واأليت  هوة محمد الكواري، واألخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، 

واألخ علي عيس  أحمد، واألخ الدكتور محمد علي الخ اعي، و ذا كا  

  عل  الترشح، فيجب أ  نجري االنتخاب فيما وجميع اإليوة مصر

وعليه ، بينهم، ليفو  منهم أربعة أعضاء ممن حصلوا عل  أعل  تصويت

 15أرجو من اإليوة في األمانة العامة تو يع البطاقات عل  األعضاء للبدء 

لي أ  أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا  افي االنتخاب. اسمحو

وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة بيا  البحرين ومعلميهم في مجلس الشورى، 

انب م كدين أهمية هذا النو  من ال يارات الهادفة، التي تربط الج

كما ال يفوتني أ  أشيد بالرعاية واالهتمام  النظري بالجانب العملي،

 20 لكاللذين توليهما و ارة التربية والتعليم ألبنائنا وبناتنا الطلبة، وتسخير 

اإلمكانيات لهم من يال  ال يارات الميدانية التي من ياللها يتم التعرف 

االستفادة  متمنين لهمريعية في مجلس الشورى، عل  سير العملية التش

 ودوام التوفيق والنجاح، فأهالً وسهالً بكم في مجلس الشورى. 
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)وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي األمانة العامة  

بالمجلس بتوزيع األوراق الخاصــــة بعملية االنتخاى على 

 السادة األعضاء وفرز األصوات، وقد قاموا بذلك(

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

صوتًا، واألخ أحمد  14النتائج هي: األخ أحمد به اد حصل عل   

صوتًا،  29صوتًا، واألخ يالد المسلم حصل عل   15الحداد حصل عل  

صوتًا، واألخ عبدالوهاب  23واأليت  هوة الكواري حصلت عل  

صوتًا،  20صوتًا، واألخ علي عيس  حصل عل   14المنصور حصل عل  

 10صوتًا، وبذلك يكو   14لخ اعي حصل عل  واألخ الدكتور محمد علي ا

الفائ و  هم: األخ يالد المسلّم واأليت  هوة الكواري واألخ علي عيس  

واألخ أحمد الحداد، مبار  لهم. واآل  سوف نرفع الجلسة لمدة نصف 

 ساعة إلعطاء الفرصة للجا  لالجتما  وانتخاب الرؤساء ونوابهم. 
 

 15 تؤنفت()رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم اس 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  نستأنف الجلسة. نرحب بكم مرة أيرى، ونعلن اآل   

نتائج انتخاب رؤساء اللجا  النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور 

 20لجنة الش و  التشريعية االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع. أوالً: 

: دال  جاسم ال ايد رئيسًا للجنة، ويميس حمد الرميحي نائبًا والقانونية

: الدكتور لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطنيللرئيس. ثانيًا: 

محمد علي محمد الخ اعي رئيسًا للجنة، وعاد  عبدالرحمن المعاودة 

: يالد حسين لجنة الش و  المالية واالقتصاديةنائبًا للرئيس. ثالثًا: 

 25سقطي رئيسًا للجنة، والدكتور عبدالع ي  حسن أبل نائبًا للرئيس. الم
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: الدكتورة جهاد عبدا  الفا ل رئيسًا للجنة، لجنة الخدماترابعًا: 

: لجنة المرافق العامة والبيئةونوار علي المحمود نائبًا للرئيس. يامسًا: 

 الدكتور محمد علي حسن علي رئيسًا للجنة، وعلي عيس  أحمد نائبًا

: الدكتورة فاطمة عبدالجبار لجنة ش و  المرأة والطفلللرئيس. سادسًا: 

 5لجنة الكوهجي رئيسًا للجنة، وهالة رم ي فاي  نائبًا للرئيس. سابعًا: 

: أحمد مهدي الحداد رئيسًا للجنة، ودروي  أحمد المناعي حقو  اإلنسا 

لجنة  نائبًا للرئيس. نبار  لكم ثقة أعضاء اللجنة بكم، وبقيت لدينا

 نصابتوافر الش و  الشباب التي لم تتمكن من عقد اجتماعها لعدم 

، حيث يوجد فقط اثنا  من أعضاء اللجنة والبقية في مهام القانوني

 10رسمية بتكليف من المجلس، ولذلك ي جل ايتيار رئيس ونائب رئيس 

هذه اللجنة  ل  حين اكتما  النصاب في األسبو  القادم. و   شاء ا  

هذه اللجا  سيكونو  أعضاء في مكتب المجلس، وسوف رؤساء 

يكو  لدينا اجتما  بعد انتهاء جلسة هذا اليوم لو ع جدو  أعما  

وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع الجلسة القادمة    شاء ا . 

 15 . شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. هذه الجلسة بنود جدو  أعما 

 

 ظهرًا( 11:45 )رفعت الجلسة عند الساعة

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  طريف عبدالجليل إبراهيم آل

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام لمجلس الشورى
   

 )انتهت المضبطة(

 20 


