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 ( 1ملحق رقم )
 

 السعادة صاحب إىل املوجهالسؤال 

 والسياحة، والتجارة الصناعة وزير

 صباح العضو سعادة من واملقدم

 السجالت بشأن الدوسري سامل

 .عليه الوزير سعادة ورد الوهمية،
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 ( 2ملحق رقم )
 

إىل صاحب السعادة السؤال املوجه 

وزير العمل والتنمية االجتماعية، 

واملقدم من سعادة العضو صباح 

سامل الدوسري بشأن إجراءات 

مكافحة الظواهر السلبية لسوء 

 ورد ،استخدام العمالة األجنبية

 .عليه الوزير سعادة
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 ( 3ملحق رقم )

 
املالية الشؤون ر جلنة تقري

واالقتصادية خبصوص املرسوم 

م 2021( لسنة 15بقانون رقم )

 .بشأن مدققي احلسابات اخلارجيني
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 2022أبريل  3التاريخ: 

 ( 22التقرير: )

 
 

 الشؤون الالية واالقتصادية   تقرير جلنة
بشأن مدققي احلسابات   2021( لسنة  15الرسوم بقانون رقم )حول  

 اخلارجيي 
 

 الفصل التشريعي الخامس – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:
د    5ق / ف    مص ل    780)وبموجب الخطاب رقم    2022مارس    16تاريخ  ب 

أحال (4 الصالح  معـالي    ،  صالح  بن  علي  الشـورى  السيد  مجلـس  لجنة    إلىرئيس 

بشأن مدققي    2021( لسنة  15المرسوم بقانون رقم )  المالية واالقتصاديةالشؤون  

، لدراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة  الحسابات الخارجيين

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  

 

 إجراءات اللجنة:  :أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : في االجتماعات اآلتية المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة  (1)
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 التاريخ  رقم االجتماع

 قبل ورود قرار مجلس النواب 

 2021أكتوبر  31 الثالث 

 2021نوفمبر  7 الرابع

 2021نوفمبر  14 الخامس 

 2022مارس  13 والعشرين الحادي 

 بعد ورود قرار مجلس النواب 

 2022مارس  20 الثاني والعشرين 

 2022مارس  27 الثالث والعشرين

 2022أبريل  3 الرابع والعشرين 
 

 

 

المتعلقة  (2) الوثائق  المذكور على  بقانون  للمرسوم  أثناء دراستها  اللجنة  به    اطلعت 

 والتي اشتملت على ما يلي: 

ــوم بـقانون رقم ) ▪ ـــنة 15المرســ ــابات    2021( لســ ــأن مدققي الحســ بشــ

 .الخارجيين

 بشأن مدققي الحسابات. 1996( لسنة 26المرسوم بقانون رقم ) ▪

 جدول مقارن بالقوانين المماثلة. ▪

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ▪

 .مذكرة الرأي القانوني ▪

 المالي.مذكرة الرأي  ▪

 رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استفسارات اللجنة. ▪

 مرئيات جمعية المحاسبين البحرينية. ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. ▪

 

  ممثلون   2022مارس    20( المنعقد بتاريخ  22جتماع رقم )اال حضر  بدعوة من اللجنة،   •

 :عن
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 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة  زايد بن راشد الزياني سعادة السيد 

 وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  السيدة إيمان أحمد حسن الدوسري

 مستشار خبير الشؤون القانونية  السيد محمد عبدالمنعم العيد

 جمعية المحاسبين البحرينية  

 المحاسبين البحرينية رئيس جمعية  السيد عباس عبد المحسن رضي

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 شؤون برلمانيةأخصائي  السيدة سوسن محمد القناص 
 

 حضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 هيئة المستشارين القانونيين نائب رئيس  الدكتور علي حسن الطوالبة 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان   إسالم أحمد علي الدكتور 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 أول باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع 

 باحث اقتصادي  السيد مشعل إبراهيم المالكي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

  أمين سر لجنة مساعد أحمد الريّسالسيدة مريم 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي
 

 

 

 
ا
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -اثاني

المرسوووم  رأت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى ســالمة  

من الناحيتين    ؛بشوووأن مدققي الحسوووابات الخارجيين  2021( لسووونة  15بقانون رقم )

 الدستورية والقانونية.
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ا
ا
 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: -ثالث

بقانون  أن الهدف من المرسوم  سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة  ن  بي  

حتى  الشركات والبنوك  في ظل تزايد    يمكاتب التدقيق الخارج   زيادة أعدادهو  الماثل  

من   بياناتهتتمكن  تقديم  في  بالتزاماتها  المحددة،    االوفاء  المواعيد  في  المدققة  المالية 

جديدوت ضوابط  ووضع  المصداقية،  بأسس  عزيز  للسوق  خارجيين  مدققين  لدخول  ة 

ال يلبي االحتياجات في ظل تزايد عدد    ةأن عدد المكاتب الحالي مشيًرا إلى  صحيحة،  

المسجلة أن  الشركات  الخارجي    دوير ت عملية  . كما  التدقيق  لمكاتب  مبدأ هي  الشريك 

،  سنوات  3عالمي، وليس أمًرا مستجدًا، حيث إن المعمول به هو تغيير الشريك كل  

أمر إيجابي سيعزز المركز المالي العالمي   وهو  ،سنوات  5وتغيير مكتب التدقيق كل  

البحرين.  أن    لمملكة  نفس  كما  اتباع  ويتم  واحدة،  الخارجي  التدقيق  في  العمل  طبيعة 

العمل  بأن  قواعد  منوًها  سرية ،  على  الحفاظ  والمحاسبين  المدققين  شروط  أهم    من 

   المعلومات.

مجم اللجنة  طرحت  مرسوم  كما  حول  واالستفسارات  المالحظات  من  وعة 

 ( 6)مرفق رقم . ابة عنهاالقانون، وقد قامت الوزارة بالتعليق عليها واإلج 

 

 
ا
 رأي مجعية احملاسبي البحرينية: -ارابع

بمهنة   االهتمام  ضرورة  المحاسبين  جمعية  رئيس  أكد  اللجنة،  اجتماع  خالل 

تدقيق الحسابات باعتبارها واحدة من أهم األدوات الرقابية على أداء مختلف قطاعات 

على   مشددًا  وعالمًيا،  وإقليمًيا  محلًيا  به  موثوقًا  اقتصادًا  يكون  أن  لضمان  االقتصاد 

عليم جامعي في هذا التخصص وعلى الممارسة المدقق حاصالً على ت وجوب أن يكون  

لتدريب  العملية الالزمة ومتصفًا بالكفاءة وااللتزام والدقة المهنية، وأن يلتزم بساعات ا

السنوية في المجاالت التي تحددها المؤسسة المهنية التي ينتمي إليها المحاسب. وأشار 
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.  الحكومة وبين مهنة التدقيق الخارجيإلى أنه البد من التفريق بين الخبرة المحاسبية في  

   .كما لفت رئيس جمعية المحاسبين البحرينية إلى أن تجديد الترخيص يتم بشكل سنوي 

ضرورة االعتناء بها، وهي كما    يةع جمالالتي تعتقد    موجز للتوصياتفيما يلي  و 

 يلي: 

  )المرفقة( جراء التعديالت الالزمة على المرسوم وفق التوصيات بالتعديالت  إ .1

 :والموجزة أدناه كالتالي

 (: شروط القيد في سجل مدققي الحسابات.4المادة ) .أ

 (: الخبرة المحاسبية. 6المادة ) .ب

 ( شروط المدقق الموقع على التقارير المالية.12ج. المادة )

(: تدوير شركات التدقيق كل خمس سنوات والشريك المسؤول  23د. المادة )

 عن المهنة. 

المادة ) الداخلية  (: اإلبال24هـ.  الرقابة  أنظمة  فعالية  المخالفات ومدى  غ عن 

 وأوجه القصور في النظام.

 (: مبادئ الحوكمة ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.25و. المادة )

 (: األعمال االستشارية للشركات المدقق عليها. 26ز. المادة )

وإنجازها بصورة  تقترح الجمعية وضع إجراءات مراقبة جودة األداء المهني   .2

 دورية. 

الحث على التدريب المهني والتعليم المستمر، وضرورة استيفاء ذلك  ضرورة   .3

 كشرط لتجديد الرخصة المهنية. 

ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بالمرسوم بقانون فور إنهاء كافة اإلجراءات  .4

القانون   عليها  نص  التي  اإلجراءات  تطبيق  في  البدء  يتم  بحيث  التحضيرية، 

 باًرا من تاريخ الصدور. اعت 

  ح الجمعية العمل على إنشاء هيئة أو جهاز متخصص لمتابعة شؤون المهنة. تقتر .5

 ( 7)مرفق رقم 
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ا
ا
 رأي اللجنة: -خامس

بشووووأن مدققي   2021( لسوووونة  15المرسوووووم بقانون رقم )تدارســـت اللجنة 

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة  ،  الحسوابات الخارجيين

الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى والذي جاء مؤكدًا لســالمة المرســوم  

ــتورـية والـقانونـيةبـقانون من   ، كـما اطلـعت على ـمذكرة الرأي الـقانوني  الـناحيتين اـلدســ

ــأنه،   ــحاب   ه بينالنظر حولوجهات    وتم تبادلومذكرة الرأي المالي المعد تين بشـ أصـ

،  والمســتشــار المالي واالقتصــادي  ينالقانوني   ينوالمســتشــار،  الســعادة أعضــاء اللجنة

واســتمعت لممثلي كل من وزارة الصــناعة والتجارة والســياحة وجمعية المحاســبين  

   البحرينية.

سـتصـدر  أنه    وخالل االجتماع، أكد سـعادة وزير الصـناعة والتجارة والسـياحة

،  مرسـوم القانون بشـكل تفصـيلي   ما جاء في موادوتفسـير  القرارات الالزمة لتوضـيح  

ــ  الي ـمدى  ظهر  ي وأن التطبيق العملي للمواد ســ افـع  ةيـ ، وذـلك قـبل اللجوء إلى إدـخال أتـه

 .اهي تعديالت عل

( مادة، جاءت ضــمن 61من )  -  عن الديباجة فضــالً   -يتألف المرســوم بقانون  

  ، (2،  1وذلك في المادتين ))ا حكام العامة(    الفصووول ا ول( فصــول، حيث تناول  8)

وتناول المواد   )سووجل مدققي الحسووابات وشوورود القيد(بعنوان  الفصوول الناني  وجاء  

وتناول المواد )إجراءات القيد في السووجل(  فنظم    الفصوول النالث(، أما 12إلى  3من )

وـشمل  )صوالحيات اإلدارة المختصوة(  عنوان   الفصول الرابع  وحمل(،  15 إلى 13من )

ادتين ) اء  17،  16الـم ا ـج )حقوق والتزاموات  تـحت عنوان    الفصووووول الخوامس(، بينـم

 الفصول السوادس(، وتناول  37إلى   18ونظمته المواد من )  ومهام مدققي الحسوابات(

  نظم (، و 46إلى    38وذـلك في المواد )وليوة التوأديبيوة لمودققي الحسوووووابوات(  ؤالمسوووو)

  الفصوول النامن (، وتناول  51إلى  47وشــمل المواد من )  )العقوبات(  الفصوول السووابع

 (.61إلى  52في المواد )وذلك  )ا حكام الختامية(  واألخير  

انون   ــوم بـق ة    –تتمـثل مبررات إصــــدار المرســ ا هو وارد في ـمذكرة هيـئ كـم

ــريع والرأي القانوني   ــجيع البحرينيين    في –التشــ ــبية وتشــ النهوض بالمهن المحاســ
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عن توفير نظام ـشفاف للترخيص لمكاتب تدقيق   فـضالً   ،لمهنةاذه  لاللتحاق بهالمؤهلين  

 .الحسابات

لى التوصية  إانتهت اللجنة    المرسوم بقانون،   بعد تبادل وجهات النظر بشأن

لتحقيقها ولتوافر المبررات  بالموافقة عليه توافقًا مع ا هداف والمبررات التي يسعى  

 القانونية، وذلك على النحو اآلتي: 

على    .1 الحسابات  تدقيق  قطاع  في  المستجدات  مواكبة  بهدف  بقانون  المرسوم  جاء 

( لسنة  26المستوى الوطني والدولي، ومعالجة القصور في المرسوم بقانون رقم )

م  1996 عددًا  بقانون  المرسوم  تضمن  حيث  الحسابات،  مدققي  األحكام  بشأن  ن 

الجديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، فقد نص على إنشاء سجل خاص لقيد  

ومتكامل   نظام موحد  واستحداث  المشتغلين،  وغير  منهم  المشتغلين  المدققين  كافة 

إجراءات بشأن  بإنصاف  تطبيقه  يتم  بإنشاء   وشفاف  الترخيص  طلبات  في  البت 

روع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات مكاتب المحاسبة، بما في ذلك الترخيص لف

الطبيعيين   األشخاص  قيد  شروط  وتحديد  العالمية،  الخبرات  ذات  األجنبية 

واالعتباريين والمتدربين، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة لقطاع  

 األعمال. 

المرسوم  تبين للجنة من خالل لقائها مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن   .2

في السوق    د مكاتب التدقيق الخارجي العاملةبقانون سيعالج النقص الحاصل في عد

( حالًيا  عددها  يبلغ  حيث  احتياجات  24المحلي  يلبي  ال  العدد  وهذا  فقط،  مكتًبا   )

لزيادة عدد   الحاجة  وتظهر كذلك  تزايد عددها،  والشركات مع  المالية  المؤسسات 

الصناع وزارة  اشتراط  مع  تسليم  المكاتب  الشركات  على  والسياحة  والتجارة  ة 

المد المالية  محددةالبيانات  أوقات  في  السجل  لتجديد  فققة  لذا  أن  ن  إ،  ترى  اللجنة 

يتيح المجال لزيادة عدد مكاتب التدقيق في مملكة البحرين  ن يمكن أن  المرسوم بقانو 

ظل   في  المملكة  حاجة  مع  يتناسب  وبما  الدولية،  والمعايير  األطر  التطور  ضمن 

 والنمو االقتصادي الذي تشهده المرحلة. 
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بقانون سوف يعزز من دور قطاع األ .3 المرسوم  اللجنة أن  الذي يساهم   عمالترى 

بشكل أساسي في دفع عجلة التنمية االقتصادية في مملكة البحرين وخلق الوظائف  

ال للتأكيد على االستراتيجية  بقانون كذلك  المرسوم  ويأتي  من  ض  مهنيةللمواطنين، 

تسهيل  إلى  الهادف  المسار  نفس  في  ويسير  والبرامج،  الخطط   إجراءات   مختلف 

لخلق  ضمن  التجارية  األعمال  ممارسة المختلفة    النمو  وتحفيز  الفرص  القطاعات 

  من  يعززو  ةالبيئة االستثماري   في  ثقة ال  يرفع من  الذي  األمر  المعني،   القطاع  ضمن

 . االستدامة  مبادئ  تحقيق  في يسهم بما البحرين   مملكة ل االقتصادي النمو 

 

النزاهة والثقة الواجب توافرها في مكاتب تدقيق الحسابات  يكفل المرسوم بقانون   .4

من خالل وضع آليات شفافة وواضحة للرقابة والتفتيش على المرخصين بأعمال  

ا لنزاهة المكاتب  لة ضماًن ءتنظيم متكامل إلجراءات التحقيق والمساوإيجاد    ، التدقيق

العاملة في مجال التدقيق المحاسبي بما يساهم في الحد من الممارسات الضارة بهذا  

 المقدمة لقطاع األعمال. ة خدمات المحاسبي الالقطاع المهم ولضمان جودة 

 

( من  38المادة )   روعي في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبتهوحيث  

انين على مجلسي الشورى والنواب خالل ثالثين يوًما من عرض المراسيم بقو   الدستور

بتاريخ  حيث  من تاريخ صدورها،   المجلسين،  بقانون، حال غياب  المرسوم    2صدر 

الشو 2021أغسطس   مجلسي  لدى  إيداعه  وتم  بتاريخ  ،  والنواب  أغسطس   17رى 

اإلسراع  توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة االستعجال التي توجب  . وحيث  2021

في اتخاذ تدابير عاجلة ال تحتمل التأخير، وهي حالة يقدرها جاللة الملك، إذ إن مدى 

توافر هذه الحالة الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة  

/أ( من الدستور من أن جاللة الملك هو رأس  33الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة )

يبررهاالدول لها ما  ثم فتقدير جاللته لحالة االستعجال  بقانون   فإن؛  ة، ومن    المرسوم 

( من الدستور وباقي النصوص الدستورية  38يكون قد صدر مستوفًيا شروَط المادة )

ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره ونفاذه على نحو  
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بيانه.  سلف  ذلك،    ما  على  المرسوم  معتتفق  اللجنة    فإنوتأسيًسا  بقانون    أهداف 

 . يهبالموافقة عل وصي تومبرراته، و 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -سادس
( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليوًا.    جواد حبيب الخياد ا ستاذ سعادة .1

 مقرًرا احتياديًا.    رضا عبدهللا فرج ا ستاذسعادة  .2

 

 س
ا
 توصية اللجنة:  -اابع
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون،            

بشوووأن    2021( لسووونة  15المرسووووم بقانون رقم ) فإن اللجنة توصــي بالموافقة على

 .مدققي الحسابات الخارجيين

 

 

 وا مر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 
 
 
 
 

 

 خالد حسي السقطي                                                 رضا عبداهلل فرج                   
 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م  2022مارس  21التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسي السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   
 

)  الموضوع: رقم  بقانون  لسنة  15المرسوم  الحسابات  2021(  مدققي  بشأن  م 

 الخارجيين. 

 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

أرفق  م2022مارس    16بتاريخ        السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ،  معالي 

المرسوم  (، نسخة من  4د    5ص ل ت ق / ف    781، ضمن كتابه رقم )المجلس

إلى لجنة الشؤون    ،م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين2021( لسنة  15بقانون رقم )

للجنة الشؤون المالية    التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 

 واالقتصادية.
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التشريعية والقانونية اجتماعها    م2022مارس    21وبتاريخ        عقدت لجنة الشؤون 

، ومذكرته اإليضاحية،  حيث اطلعت على المرسوم بقانون المذكور ،  الحادي والعشرين

بشأنه النواب  مجلس  المستشار  وقرار  قبل  من  المعدة  المذكرة  استعرضت  كما   ،

المتدر حسن،  إياد  والسيد  للجنة،  المساعد  القانوني  والمستشار  بهيئة  القانوني،  ب 

 .المستشارين القانونيين بشأنه

 

ــوم بقانون  إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة     لمبادئ  المرس

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

م بشووأن مدققي  2021( لسوونة  15المرسوووم بقانون رقم ) ترى اللجنة سالالةمة      

 الدستورية والقانونية.من الناحيتين  ،  الحسابات الخارجيين

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 4ملحق رقم )
الشؤون التشريعية  جلنة تقرير

والقانونية خبصوص مشروع قانون 

املرسوم ( من 143بتعديل املادة )

 م2002( لسنة 54بقانون رقم )

بشأن الالئحة الداخلية جمللس 

)املعد يف ضوء االقرتاح  ،النواب

 .بقانون املقدم من جملس النواب(
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 م2022 أبريل 5التاريخ: 

 (10الرقم: )

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية

  2002لسنة (  54)   من الرسوم بقانون رقم (  143) مشروع قانون بتعديل الادة   حول

بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب )العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من  

 جملس النواب( 

 الفصل التشريعي اخلامس  -دور االنعقاد العادي الرابع 

 

 

 مقدمووة: 

علي بن    السيدصاحب المعالي  استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

( المؤرخ  4د    5ص ل ت ق / ف    782رقـم )  صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

مشروع قانون  م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  2022  مارس  16في  

( المادة  )143بتعديل  رقم  بقانون  المرسوم  من  الالئحة    2002لسنة    (54(  بشأن 

،  الداخلية لمجلس النواب )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم  

 عرضه على المجلس.  
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت  

 :ينالتالي  ينفي االجتماع رالقانون المذكومشروع تدارست اللجنة   (1)

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 4 م2022 مارس 21 21

 5 4 م2022 مارس 28 23
 

 

 

المتعلقة   (2) الوثائق  على  دراستها  أثناء  اللجنة  القانون  اطلعت  موضوع  بمشروع 

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي: 

 

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة  -

 )مرفق( الحكومة بشأنه. 

بشأن - القانوني  بالرأي  األستاذ   مشروع   مذكرة  قبل  من  معدة  القانون، 

الشتلة القانوني    ،عبدالموجود  بني  ستاذواأل،  للجنة المستشار  ة سهير سلطان 

 )مرفق( . للجنة مساعدالقانوني المستشار ، الحماد

جدول مقارنة بشأن مدى سقوط السؤال البرلماني بعد انتهاء دور االنعقاد في   -

 )مرفق( عدد من الدول العربية. 

.  بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب  2002( لسنة  54المرسوم بقانون رقم ) -

 )مرفق( 
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 : كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  ياجتماع شارك في •

 

 المنصب  االسم

 هيئة الستشارين القانونيي

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مساعد مستشار قانوني بني حماد األستاذة سهير سلطان

 باحث قانوني أول  السيد محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  ميرفت علي حيدرالسيدة 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم وتواصل أول السيد حسين هاشم الماجد

 

 

 ثانيوًا: رأي اللجنة: 

 

(  54( من المرسوم بقانون رقم )143ت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة ) ناقش     

واطلعت على قرار مجلس النواب    النواب،بشأن الالئحة الداخلية لمجلس    2002لسنة  

 ومرفقاته، وانتهت إلى ما يلي: 

القانون        الديباجة    –يتألف مشروع  المادة األولى    –فضال عن  من مادتين، تنص 

المادة ) استبدال نص  رقم )143على  بقانون  المرسوم  لسنة  54( من  بشأن   2002( 

السؤال البرلماني بانتهاء    ى سقوط لنص علالالئحة الداخلية لمجلس النواب، لتتناول ا

الفصل التشريعي، بدال من سقوطه بانتهاء الدور التشريعي، لمعالجة مشكلة سقوط عدٍد  

كبيٍر من األسئلة المقدمة من أعضاء المجلس في نهاية كل دور انعقاد تشريعي، لعدم  

العام بالصالح  تتعلق  والتي  األسئلة  جميع  على  لإلجابة  االنعقاد  دور  وجاءت   .كفاية 

 المادة الثانية تنفيذية.   
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الحكومة        ومذكرتي  الموقر  النواب  مجلس  لقرار  اللجنة  دراسة  ضوء  وعلى 

بين   النظر  وجهات  من  استعرضته  وما  القانوني،  والرأي  التشريع  وهيئة  الموقرة 

 والمستشار القانوني لها، فقد انتهت إلى اآلتي:  أعضاء اللجنة

 

 أوال: من ناحية السالمة الدستورية: 

 

ة الدستورية، لكونه يدخل في نطاق  ترى اللجنة سالمة مشروع القانون من الناحي     

ل التقديرية    ُمحققـًا   له  يتراءى  بما  والواجبات الحقوق تنظيم مجال  في  لُمشّرعالسلطة 

  حق  على   منه  ( 91)  المادة  في   نص  البحرين   مملكة   دستور   أن   إذ  العامة،   للمصلحة

  مجلس   أعضاء  من  وغيرهم  الوزراء  إلى  ألسئلةا  توجيه  في  النواب  مجلس  أعضاء

 الرقابة  وسائل  إحدى  باعتبارها  اختصاصاتهم،   في  الداخلة  األمور  الستيضاح  الوزراء

ممارسة    وضوابط   شروط   القانون   يُنظم  أن   على  التنفيذية،   السلطة  الأعم  على  البرلمانية 

حق في استرداده  توجيه السؤال وإبالغه والرد عليه وإدراجه بالجلسة العامة وال  حق 

 ( من الدستور. 94والنص على حاالت سقوطه عمال بنص المادة )

 

 ثانيوًا: من ناحية المالءمة القانونية والموضوعية: 

 

البرلماني واألهداف       السؤال  القانون في ضوء وظيفة  اللجنة مشروع  استعرضت 

مذكرة رأي الحكومة    االتي يسعى إلى تحقيقها، وَعَرَضت إلى المالحظات التي تضمنته

 تي: وقررت وجاهتها، وأك دَت فضال عنها على اآل 
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  مجلسي  أعضاء  حق  على  البحرين   مملكة  دستور  من   (91)  المادةنص ت   .1

  األمور   ح الستيضا  الوزراء   إلى  البرلمانية  األسئلة   توجيه   في   والنواب  الشورى

 . اختصاصاتهم  في الداخلة العامة األهمية  ذات

 2018  سنة  الصادر  الدستوري  التعديل  بموجب  (91)  المادة  نص  استبدال  تم  قدو 

  بتوجيه   المشمولين   دائرة  بتوسيع   النواب  لمجلس   الرقابية  السلطات  زيادة  بهدف 

ثَّم صدر  الوزراء،  مجلس  أعضاء  جميع  لتشمل  إليهم   األسئلة المرسوم    ومن 

( 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )   2018( لسنة  49بقانون رقم )

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب، وتضمن تعديل النصوص    2002لسنة  

ا أو يتماشى مع  ـً المتعلقة بالسؤال، ولو كان ما أتى به مشروع القانون جوهري 

 طبيعة السؤال لتضمنته التعديالت الواردة بالمرسوم بقانون سالف الذكر. 

 لمجلس   الداخلية   الالئحة  بشأن  2002  لسنة   (54)  رقم  بقانون   المرسوم   نظ مَ  .2

 أن  بي َنت  حيث  (143)  حتى  (133)  من  المواد  في  البرلماني  السؤال  النواب،

  من  وغيرهم   الوزراء  اختصاص  في  الداخلة  األمور  استيضاح  هو  منه  الغرض

  من  للتحقق   أو  العضو  يعلمه   ال  أمر   عن   لالستفهام  أو   الوزراء   مجلس   أعضاء

  للحاالت   انُمقرر  االستفهام  أو   االستيضاحو   إليه،   علمها  وصل   ةواقع  حصول

  الوقتية   الحالة  هذه  مع  متناسبة  جاءت  السؤال  أحكام  فإن  ثم  ومن  الهامة،  الوقتية

  على  يترتب  كما   التشريعي،  الفصل  لنهاية ومن غير الُمتصور أن يمتد االستفهام  

 وال يُحقق الهدف منه.   أهميته يفقد  أن شريعيالت  الفصل لنهاية السؤال تعليق

 

 ،مادة  (11)  عدد  في   البرلماني  ؤالالس  النواب  لمجلس   الداخلية  الالئحة  تناولت .3

( 133نظمت آلية السؤال بشكل ترتيبي من حيث الُمدد، فنّصت المادة )والتي  

( المادة  وأجازت  السؤال،  توجيه  حق  استبعاد 134على  على  االعتراض   )

 بقرار االستبعاد.   بالغاإل خالل أسبوع من تاريخ السؤال 

قي د طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها  تُ ( على أن  135ونصت المادة )

تاريخ   من  أيام  عشرة  خالل  السؤال  المجلس  رئيس  ويُْبِلغ  خاص،  سجل  في 

  ـًا السؤال كتابةً خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم  لىويجيب الوزير ع ، تقديمه
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هة  من ت  ألعضاء مجلس  اريخ إبالغه به، وتقد م اإلجابة كتابةً على األسئلة الموج 

 من تاريخ إبالغ السؤال. ـًا ، خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومالوزراء

( للمادة  وروده،  (  136وإعمااًل  فور  السؤال  م  مقدِّ إلى  الجواب  الرئيس  يُْبِلغ 

جلسة   أول  أعمال  في جدول  والجواب  السؤال  لِعْلم ويدَرج  اإلبالغ  لهذا  تالية 

لم يُِجب عليه الوزير ليتم    يالسؤال الذ   ـًادَرج في الجدول أيضكما يُ ،  المجلس

 الرد عليه شفاهة بالمجلس.  

وال يجوز    ،وللوزير أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد ال يزيد على سبعة أيام 

 التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بقرار من المجلس. 

مجل الوزراء  وألعضاء  الوزراء   -س  غير  ع  -  من  اإلجابة  تأجيل    لىطلب 

 . السؤال كتابة إلى موعد ال يُجاِوز عشرة أيام

  بقي ، فإذا (141عمال بالمادة )  خصص نصف ساعة لألسئلة واإلجابة عليهايُ و 

في جدول أعمال الجلسة التالية مالم يقرر المجلس خالف    تُدرجض األسئلة  بع 

 .ذلك

نية للرد على السؤال، ويترتب على  زم   أنه تم تحديد ُمدَدٍ النصوص  يتبين من  

وفق    من باب اللزوم سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي  االلتزام بهذه الُمدد 

،  قه الزمني لك النصوص راعت طبيعة السؤال ونطا، ألن ت (143نص المادة )

باستفهام أو استيضاح، ومن ثم فقد كان دور االنعقاد هو أنسب   ـًالكونه ُمتعلق

وبالتالي   بانتهائه،  فيسقط  السؤال،  السؤال  مجال لصالحية  امتداد  يترتب على 

التشريعي  إلى   الفصل  النصوصنهاية  باقي  النص مع  يتعارض هذا  التي    أن 

دد الُمحددة أي جدوى، ألن تلك الُمدد  تكون لتلك المُ   تُقرر مواعيدَ محددة، ولن

السريع   الرد  السؤال وهو  األسمى من  الغرض  تحقيق  إلى  تهدف في األصل 

أهمية عامة، حيث إن أهمية    يعلى االستفهام أو االستيضاح المقدم في أمر ذ

 تلك األهمية.وإال فقد  السؤال تكمن في أن يتم الرد عليه في الوقت المحدد له 
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قررت سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي    قد   ( وإن كانت143المادة )ن  إ .4

من    -  ُموجه السؤال الذي سقط بانتهاء الدور التشريعي -إال  أنها لم تمنع النائب 

في دور االنعقاد الذي يليه متى كانت    هذات   أن يستخدم حقه في توجيه السؤال

ط واإلجراءات والمدد المقررة في ا للضواب ـً قائمة، وفقما زالت  المسألة الهامة  

 ذلك الشأن. 

 

أن يتضمن النظام التشريعي في أي بلد  هو  شأن التشريعات المقارنة، فاألساس  ب  .5

البرلماني كأدا ا أحكامه    ةالسؤال  أم  التشريعي،  المجلس  رقابة ممنوحة لعضو 

بلد في وضع   فتختلف  تبعـًا لخصوصية كل  البرلمانية   لوائح األنظمة  بشأنها 

ينص   ما  األنظمة  فمن  تنظم  تشريعاته،  نصوص  ويواكبها  للسقوط  ُمدة  على 

الداخليتين   الالئحتين  في  به  المعمول  وهو  ُمقدرة  ُمدد  خالل  السؤال  أحكام 

ن الدول  عدد م  لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، ويأخذ بهذا النظام 

مدة للسقوط فيواكب    ان، ومن األنظمة ما ال يُقرروالسود  مثل األردن وسوريا

ومددًا زمنية، وبالتالي ال يترتب   حتمية  ذلك النص على أحكام ال تتناول آجاال

 فال يُمكن قياس هذا النظام على سابقه.   عليه، و عليها سقوط السؤال

 

ضمن أدوات  يأتي    -ة رقابة برلمانية ُمقررة لمجلس النواب  أداك  -إن السؤال   .6

وهي: )االقتراحات برغبة، االستجوابات، سحب الثقة من أحد  الرقابة األخرى  

التحقيق،   طلبات  الوزراء،  مجلس  رئيس  مع  التعاون  إمكان  عدم  الوزراء، 

ن ثم يحق  طلبات المناقشة العامة(، وكل أداة لها طبيعتها والُمدد المتعلقة بها، وم

ا   للمجلس الموقر اللجوء إليها بحسب طبيعة ُكٍل منها، وبقدر توافر شروطها، ِمم 

ال يستدعي إخراج السؤال كأداة رقابة عن اإلطار الُمحدد له وبما ال يجعل له  

 الفاعلية المستهدفة منه. 

 

و  .7 االحصائيات  على  األدوار  باالطالع  بانتهاء  سقطت  التي  األسئلة  بيان 

والمرفق أن متوسط   ةالتشريعية  يثبت  النواب،  األسئلة   عدد   بقرار مجلس  هذه 

في نهاية كل دور، من إجمالي عدد األسئلة المسموح بتقديمها في    ( سؤاال 15)
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تُعد ظاهرة يتم  ال  مما يؤكد أن هذه النسبة قليلة و  ، ( سؤاال280الدور وعددها )

 . ص المنظمة للسؤالمن أجلها تعديل النص بما يتعارض مع باقي النصو 

 

يتعارض مشروع القانون مع النهج التشريعي ألحكام السؤال المقرر لمجلسي  .8

الالئحة   في  المقررة  السؤال  أحكام  ُمخالفة  عليه  ويترتب  والنواب،  الشورى 

يمثال المجلسين  باعتبار  الشورى،  لمجلس  في    ن الداخلية  التشريعية  السلطة 

ا يُوجب توحيد ال نصوص المشتركة والموازنة والتهيئة بينهما  مملكة البحرين ِمم 

 قدر اإلمكان وليس االختالف. 

 

 عليه، فإن اللجنة تنتهي إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبناءً      

 

 

 اختيار مقرري الموضوع ا صلي واالحتيادي: ووًا: ثالن

 

( من الالئحوة الداخليوة لمجلس الشووووورى، اتفقوت اللجنة  39إعمواالً لن  الموادة )      

 على اختيار كل من:

 

 مقوورًرا أصليووًا. ا ستاذ نوار علي المحمود                  .1

 مقرًرا احتياديًا.                 الشيخ جواد عبدهللا حسين .2

 

 

 

 ووًا: توصية اللجنة: بعار

القانون،    مـشروعي دار من مناقـشات وما أبدي من آراء أثناء دراـسةفي ضـوء ما        

 فإن اللجنة توصي بما يلي:
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( من المرسوم  143مشروع قانون بتعديل المادة )  الموافقة من حيث المبدأ علىعدم    -

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب )المعد في ضوء   2002( لسنة  54بقانون رقم )

 . االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 

 

 وا مر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                       عادل عبدالرمحن العاودة

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة     
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 ( 5ملحق رقم )
 

املرافق العامة والبيئة  جلنة تقرير

خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة 

الصادر ( من قانون تنظيم املباني 5)

( لسنة 13باملرسوم بقانون رقم )

)املعد يف ضوء االقرتاح  ،م1977

املقدم من  ــبصيغته املعدلة  ــبقانون 

 .جملس النواب(
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 م2022أبريل   5التاريخ: 

 ( 15التقرير رقم: ) 

 

   بتعديل مشروع قانون جلنة الرافق العامة والبيئة بشأنتقرير  
   1977( لسنة 13الصادر بالرسوم بقانون رقم )  ( من قانون تنظيم الباني5الادة ) 

 بصيغته العدلة" القدم من جملس النواب( " )العد يف ضوء االقرتاح بقانون 
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الرابع 

 

 مقدمة:

(، أرساااااااااااااال 4د  5ص ل م )/ ف  772وبموجااال الخ اااا) رقم )،  م2022ماااار     3بتااااريخ  

ا    سااااااااااااعاادم ال ااااااااااااااو جماال ممماو   رو ال اا ال ا ول لر  س م جلس الشااااااااااااورمل افق ل  ا  ا ر

( من قادو  ت ظام ا ياان  الصااااااااااااادر با رسااااااااااااوم  5العاام  والي ةا  مشاااااااااااارو  قادو  بتعاو ل ا ادم )

دو  "بصاااااااادتة ا عول " ا قوم من  )ا عو في ضاااااااوا االقا ا  بقا  1977( ل ااااااا   13بقادو  رقم )

 تضاااااااامن رأي الض    لعرضااااااااة ي ق بشاااااااا دة  دراسااااااااتة وريواد تقرير  اقشااااااااتة و مجلس ال وا)(،  

 امل لس ا وقر.
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: إجراءات اللجنة:  أوالا

 لت فاذ التكلاف ا ذكور أياله قامت الض    باإلجرااات التالا :

 :ي التالا  ي في االجتماي –آدف الذكر   –توارست الض    مشرو  القادو    -1

 الفصل  الوور  تاريخ االجتما   رقم االجتما  

 5 4 م2022مارس  14 18

 5 4 م2022أبريل  4 19

 

مشاااااااااااارو  القاادو  موضااااااااااااو  اليما   ي ق الوااا   ا تعلقا  باطلعات الض  ا  أا ااا دراساااااااااااا  اا   -2

 والتي اشتملت ي ق ما   ي:،  والوراس 

 مواد مشرو  القادو . ▪

 )مر  (رأي ل    الشؤو  التشريعا  والقادودا .   ▪

 مذكرم رأي ا  تشار القادون  لض   . )مر  ( ▪

 )مر  (وزارم ا شدال وشؤو  اليلو ات والت  اط العمران .  رأي  ▪

 )مر  (قرار مجلس ال وا) ومر قاتة.  ▪

 

 كل من:مجلس الشورمل  ا ماد  العام  بمن ي الض     حضر اجتماع  -3

 الستشارين القانونييهيئة 
 مستشار قانوني.  السيد/عبدالرحيم علي محمد

 أول.  باحث قانوني  نادر السلوم  يعلالسيد/ 

 إدارة شؤون اللجان 
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 . مشرف شؤون اللجاناملكلف بأعمال   السيد/علي جواد القطان 

 أمين سر لجنة.  دانة إبراهيم حمد الشيخ / السيدة 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 . أخصائي إعالم وتواصل ة/ سماء عبدالجليلالسيد

 . أخصائي إعالم وتواصل يچالحلوا جعفر السيد/صادق 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس ال
ا
 ورىشثاني

والذي  ، اطلعت الض    ي ق رأي ل    الشؤو  التشريعا  والقادودا  بمجلس الشورمل

  تي  ال احاعوم م الف  مشاااااااارو  القادو   ياد  وأحكام الوسااااااااتور، وسااااااااالمتة من جاا مؤكًوا ل

 والقادودا .  الوستوري 

 

 ثا
ا
 :ن البلديات والتخطيط العمرانيؤووزارة األشغال وشا: رأي لث

أ ادت الوزارم ب ن ا تؤيو ا الحظات القادودا  والرأي الذي اد  ت الاة الحكوم  ا وقرم  

 ا ر ق  بمشرو  القادو .في مذكرت ا  

 

ا
ا
 رأي اللجنة:: رابع

 ( ا ادم  بتعو ل  قادو   مشرو   الض     ا يان   5توارست  ت ظام  قادو   من   )

( رقم  بقادو   با رسوم  ل     13الصادر  بقادو     1977(  االقا ا   ضوا  في  )ا عو 

سالم  فق الحفاظ ي ق  ا  ي وف  يالذ،  "بصادتة ا عول " ا قوم من مجلس ال وا)(

ا روا  وا متلكات وي ق ال مع  العقاري  التي تتمتع ب ا مملك  اليمرين، وذلك من  

أا اا التقوم ب لل    ،التي س تم الي اا يلي ا  خالل اشا اط تقو م شهادم  مص للا ب 

، للتثبت من جودت ا ح ل ا واصفات وا عا ي  الوولا  الي ااالحصول ي ق ترخاص  
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ا الن اار العقارات ب بل يوم جودم الا ب  الش  ، وذلك تفاد ً   ا تعارف يلي ا في هذا

أو يوم كفاات ا وت اسب ا للمينى ا قام يلي ا مما ي ود سالم  قاط ي ا وا ا دد ن يلي ا 

 وا ارم.

دصت  مادتي ،  من  الو ياج   ين   
ً
ا عروض،  ضال القادو   مشرو    ت لف 

ا يان  الصادر 5)   ا ادم ا وفق م ة ي ق أ  ي تيول ب ص ا ادم ( من قادو  ت ظام 

تقو م شهادم  مص  اشا اط  ، دًصا  تضمن  1977( ل     13با رسوم بقادو  رقم ) 

للا ب  التي س تم الي اا يلي ا ضمن ا  ت وات التي  تقوم ب ا طالل ترخاص الي اا، 

 أما ا ادم الثادا   جاا ت ت فاذ  . 

و  القادو ،  الض    ي ق مواد مشرو   ا وقر  اطلعت  ال وا)  ي ق قرار مجلس 

ا ق  ي ق مشرو  القادو  مع اجراا تعو ل طفاف في  و ومر قاتة،   الذي ادتهى افق ا و

الشؤو    ل     رأي  ي ق  اطلعت  كما  ا ع ا ،  ال هات  مالحظات  وي ق  الصااغ ، 

القادو  من   التشريعا  والقادودا  بامل لس والذي جاا مؤكًوا ي ق سالم  مشرو  

ا بي   ال احاتي   بش دة  ال ظر  وجهات  وتيادل  تواول  وبعو  والقادودا ،  لوستوري  

أصحا) ال عادم أيضاا الض   ، واالستئ ا  برأي ا  تشار القادون ،  قو اد  ت 

ال وا)  قرار مجلس  مع  اتفاقا  ا عروض  القادو   ي ق مشرو   ا ق   ا و افق  الض    

 ا وقر لألسيا) اآلتا :

 
ً
: جاا مشرو  القادو  بإضا   م ت و جو و للم ت وات التي  تقوم ب ا طالل  أوال

" ي ق  يلي ا  الي اا  التي س تم  للا ب   وهو "شهادم  مص  ا يان   ترخاص  الحصول ي ق 
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تي    الذي  هذه  ال مو  إلصوار  ورجرااات  شروط  من  القادو   لهذا  الت فاذ    الال م    ة 

سالم    من  للتمق   وذلك  من  الي اا    أيمالالشهادم،  العقاري   الث وم  ي ق  والحفاظ 

 . مل وسالم  ا واط ي  وا قامي  من ال كا  وا ا دد ن وا ارم من داحا  أخر ،  داحا 

 اااداً 
ً
ا، حا  خلت التشريعات القا م  ا تشريعاً : جاا مشرو  القادو  ل  و  راغ

لتفاد أهما  ا وضرورت ا،  رغم  الشهادم  ا ر هذه  تو استلزام  ت  يمن  عرض بعض حاالت 

ي ق  وقورت ا  ت اسب ا  ويوم  وكفاات ا  الا ب   جودم  يوم  ب بل  لالن اار  وا نشآت  ا يان  

تممل ا يان  ا قام  يلي ا، كما أدة  مق  ا صالح االجتمايا  واالقتصاد   ا تمثل  في  

 الحفاظ ي ق ا روا  وا متلكات وي ق الث وم العقاري .

 
ً
تقو م شهادم  ا:  ااالث استلزام  ا  لوب      الوراسات  أهم  من  يعو  الا ب    مص 

للمشرويات اله وسا  واالسا اتاجا  وا يان ، اذ أ   مص الا ب  مؤداه الحصول ي ق  

يا ات من الا ب  ا  لو) اقام  ا يان  يلي ا، لوراس  ا واجراا االختيارات الالزم  يلي ا  

ميان  وا نشآت التي تقام  للتعرف ي ق طياع  ا وخواصها، ومعر   مومل قورم تمملها لل

تفاد ً  ا يان ، وي ق ذلك،  ا تل ي ق  مص يلي ا  في  ان اارات أو تصويات  ا لحووث أي 

معر   تتابع طيقات ترب     الا ب  )تمو و من و) ويم  ا ساسات، معر   قورم التممل،

ا سا    دو   تمو و  ال و ا ،  ا ااه  من و)  تمو و  ا توقع،  الهيوط  ومقوار  ا رض 

 و س      قا   للمينى، تمو و سمك ويود طواب  ا ينى، تمو و طرق الحفر ا 
 
 و ال وادل(.  

  قرار مجلس ال وا)  اما أجراه من تعو الت لفظا  بالفقرم ا خي م من ا:  رابًعا

ا وف كلم     قا ادم  احالل  أ   كما  الصااغ ،  لح ن  مملة  في  جاا  القادو   مشرو   من 

ا  حكام مشرو  في مملة أ ضً "قيول" ممل كلم  "اصوار" جاا  
ً
ا    اليلو   املختص  و ق
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القادو  ا عروض، ال ت تص بإصوار شهادم  مص الا ب  وردما  قتصر دورها في أمرين  

أولهما : التمق  من جودم الا ب  من خالل  مص الشهادم التي  قومها طالل الا خاص  

 
ً
للشروط واإلجرااات التي  تم تمو وها في الال م  الت فاذ  ، واادي ما قيول شهادم   او ق

ال وا)   قرار مجلس  أ   الذي مفاده  ا مر  الا خاص،  م ح  قيل  الا ب  من يومة   مص 

ا وصحاح حكم القادو .
ً
 ا وقر قو جاا في مملة ومتفق

ا ق  ي ق مشرو  اإي ق ما تقوم    وب ااً     الض    توص ي با و
ً
ا مع  لقادو  اتفاق

 قرار مجلس ال وا) ا وقر.

 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:: اخامس

 ل ص ا ااادم )
ً
( من الال ماا  الااواخلااا  مل لس الشااااااااااااورمل، اتفقاات الض  اا  ي ق 39ايماااال

 اختاار كل من:

 مقرًرا أصلًاا.  اليمارد  صادق سمي   ا ستاذ -1

 مقرًرا احتااطًاا.  جمع  مممو الكعبي ا ستاذ -2

 

 
ا
 توصية اللجنة:: اسادس

في ضوا ما دار من م اقشات وما أبوي من آراا أا اا دراس  مشرو  القادو ،  إ  الض    

 توص ي باآلت : 

ا ق  من حا  ا يوأ  ا - ( من قادو  ت ظام  5مشرو  قادو  بتعو ل ا ادم ) ي ق و

( رقم  بقادو   با رسوم  الصادر  ل     13ا يان   االقا ا     1977(  في ضوا  )ا عو 

 . بقادو  "بصادتة ا عول " ا قوم من مجلس ال وا)(
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ا ق   - القادو    ا و مشرو   مواد  دصوص  في    ي ق  الوارد  التفصال  ي ق  وذلك 

 ال وول ا ر  . 

 الالزم،عروض ي ق امل لس ا وقر الت اذ  وا مر م

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي 

 نائب رئيس اللجنة 

 د. حممد علي حسن علي

 رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة 
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وع  ي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )5قانون بتعديل المادة )مشر
 1977( لسنة  13( من قانون تنظيم المبان 

 

 النص كما أقرته اللجنة توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون  النص النافذ 
 مسمى المشروع  -

 

انون رقم ) ـق ــروع  (  ..... مشــ

ــنة  (  5بتعديل المادة )  ....لســ

ــاـني   ب ـم اـل م  ـي ـظ ـن ـت ــاـنون  ق ـمن 

الصــــادر بالمرســــوم بقانون  

 1977( لسنة 13رقم )

 مسمى المشروع 

 

ا   ــمى كـم ة على المســ الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 مسمى المشروع 

 

ا   ــمى كـم ة على المســ الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 مسمى المشروع 

 

انون رقم ) ـق ــروع  (  ..... مشــ

ــنة  ( 5بتعديل المادة )  ....لســ

ــاـني   ب ـم اـل م  ـي ـظ ـن ـت ــاـنون  ق ـمن 

الصــــادر بالمرســــوم بقانون  

 1977( لسنة 13رقم )

 الديباجة  -

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

ــاني   المب تنظيم  ــانون  ق وعلى 

الصــــادر بالمرســــوم بقانون  

( م  ــة  13رـق لســـــن  )1977  ،

 وتعديالته،

ــورى ومجلس  أقر مجلس ال ش

النواب القانون اآلتي نصــــه،  

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 الديباجة 

 

اجـة  ديـب اـل ة على نص  الموافـق

 كما ورد في مشروع القانون.

 الديباجة 

 

اجـة  ديـب اـل ة على نص  الموافـق

 كما ورد في مشروع القانون.

 الديباجة 

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.

 الدستور،بعد االطالع على  

ــاني  المب تنظيم  ــانون  ق وعلى 

الصــــادر بالمرســــوم بقانون  

( م  ــة  13رـق لســـــن  )1977  ،

 وتعديالته،

ــورى ومجلس   أقر مجلس الش

النواب القانون اآلتي نصــــه،  

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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 النص كما أقرته اللجنة توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون  النص النافذ 
( من قوانون تنظيم  5الموادة )

المباني الصوووادر بالمرسووووم  

( رقم  لسوووونووة  13بقووانون   )

1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة ا ولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( من  5يُســـتبدل بنص المادة )

ــادر   قانون تنظيم المباني الص

 المادة ا ولى 

 

 

 إجراء ما يأتي:

ـمن    - اـلـتـعرـيف  )ال(  ــذف  ح

ـــبح   ـلتصــ ــة(  )اـلواـجب ــة  ـكـلم

 )واجبة(.

ـمن    - اـلـتـعرـيف  )ال(  ــذف  ح

ــبح   ــالفــة( لتصــ كلمــة )الســـ

 )سالفة(.

ــدار(   - )إصــــ ــة  ـكـلم ـتـغـيـير 

 لتصبح )قبول(.

 

 

 

 

 

 التعديل( )الن  بعد 

 المادة ا ولى 

( من  5يُســـتبدل بنص المادة )

ــادر   قانون تنظيم المباني الص

ــوم بقانون رقم ) ( 13بالمرسـ

 ، النص اآلتي:1977لسنة 

 المادة ا ولى 

 

ـعـلى   ــة  ـمـجـلس  اـلـمواـفق ـقرار 

 النواب بإجراء ما يأتي:

ـمن    - اـلـتـعرـيف  )ال(  ــذف  ح

ـــبح   ـلتصــ ــة(  )اـلواـجب ــة  ـكـلم

 )واجبة(.

ـمن    - اـلـتـعرـيف  )ال(  ــذف  ح

ــبح  كل ــالفــة( لتصــ مــة )الســـ

 )سالفة(.

ــدار(   - )إصــــ ــة  ـكـلم ـتـغـيـير 

 لتصبح )قبول(.

 

 المادة ا ولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة ا ولى 

( من  5يُســـتبدل بنص المادة )

ــادر   قانون تنظيم المباني الص

( 13بالمرســـوم بقانون رقم )

 ، النص اآلتي:1977لسنة 
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General  -  عام 

 النص كما أقرته اللجنة توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون  النص النافذ 
ال يجوز إعطاء الترخيص إال 

 -بعد تقديم الرسومات التالية:

 

 

اـلـعـموـمي    -1 ـلـلـموـقع  ــم  رســ

ــارات  ق ـع اـل ــه  ي ـل ـع ـموضــــح 

المتاخمة ضـمن دائرة نصـف 

ــا   عـلـى      100قـطـره مـتـر 

األقل، وذلك باـستثناء البنايات 

الصغيرة التي تحددها الالئحة  

 التنفيذية.

ــه موقع    -2 علي مبين  ــم  رســ

لألرض وكذلك  البناء بالنسـبة  

ــلت القائمة عليها وقت   المنشــ

 تقديم الطلب.

ــومـات المعمـاريـة    -3 الرســ

ــابيـة   للبنـاء والمـذكرة الحســـ

 اإلنشائية.

ة    -4 ــوـمات اإلنشــــائـي الرســ

 لألساسات وجميع الطوابق.

 

 

ــوم بقانون رقم ) ( 13بالمرسـ

 ، النص اآلتي:1977لسنة 

الترخيص   إعطــاء  يجوز  "ال 

ــومــات  الرســ تقــديم  بعــد  إال 

 والوثائق اآلتية:

ــع العمومي   -1 رســم للموقــــ

ــارات  العق ــه  علي ــاً  ــح موضــ

المتاخمة ضـمن دائرة نصـف  

( ــا  طـره ى  100ـق عــل ر  ـت ـم  )

األقل، وذلك باـستثناء البنايات 

الصغيرة التي تحددها الالئحة  

 التنفيذية.

ــه موقع    -2 علي مبين  ــم  رســ

البناء بالنسـبة لألرض وكذلك  

ــلت القائمة عليها وقت   المنشــ

 تقديم الطلب.

ــومـات المعمـاريـة    -3 الرســ

ــابيـة  للبنـاء والمـذك رة الحســـ

 اإلنشائية.

ة    -4 ــوـمات اإلنشــــائـي الرســ

 لألساسات وجميع الطوابق.

شــهادة فحص للتربة التي  -5

 سيتم البناء عليها.

الترخيص   إعطــاء  يجوز  "ال 

ــومــات  الرســ تقــديم  بعــد  إال 

 والوثائق اآلتية:

ــع العمومي   -1 رســم للموقــــ

ــارات  العق ــه  علي ــاً  ــح موضــ

المتاخمة ضـمن دائرة نصـف  

طـ  )ـق ــا  ى  100ره عــل ر  ـت ـم  )

األقل، وذلك باـستثناء البنايات 

الصغيرة التي تحددها الالئحة  

 التنفيذية.

ــه موقع    -2 علي مبين  ــم  رســ

البناء بالنسـبة لألرض وكذلك  

ــلت القائمة عليها وقت   المنشــ

 تقديم الطلب.

ــومـات المعمـاريـة    -3 الرســ

ــابيـة   للبنـاء والمـذكرة الحســـ

 اإلنشائية.

ة    -4 ــوـمات اإلنشــــائـي الرســ

 ألساسات وجميع الطوابق.ل

شــهادة فحص للتربة التي  -5

 سيتم البناء عليها.

الترخيص   إعطــاء  يجوز  "ال 

تقــديم   بعــد  ــومــات إال  الرســ

 والوثائق اآلتية:

ــع العمومي   -1 رســم للموقــــ

ــارات   العق ــه  علي ــاً  ــح موضــ

المتاخمة ضـمن دائرة نصـف 

( ــا  طـره ى 100ـق عــل ر  ـت ـم  )

األقل، وذلك باـستثناء البنايات 

الصغيرة التي تحددها الالئحة 

 التنفيذية.

ــه موقع    -2 علي مبين  ــم  رســ

البناء بالنسـبة لألرض وكذلك  

ــلت القائمة  عليها وقت المنشــ

 تقديم الطلب.

ــومـات المعمـاريـة    -3 الرســ

ــابيـة  للبنـاء والمـذكرة الحســـ

 اإلنشائية.

ة   -4 ــوـمات اإلنشــــائـي الرســ

 لألساسات وجميع الطوابق.

شــهادة فحص للتربة التي  -5

 سيتم البناء عليها.
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 النص كما أقرته اللجنة توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون  النص النافذ 
ب الترخيص    -5 اـل دم ـط أن يـق

ــفتــه أو عالقتــه  مـا يبين صــ

 بموقع البناء أو العمل.

 

البلــديــة األنظمــة   ــدر  وتصـــ

ــة ـبالمـقاييس الواجـبة  الـخاصــ

االتباع في الرـسومات الـسالفة  

الذكر وبالرســـومات األخرى  

تــراهــا   الــتــي  والــوثــائــق 

 ضرورية.  

 

 

ة لهـذا  ذـي وتبين الالئحـة التنفـي

 القانون 

 

 

 

 

م   ــدـي ق ـت ن  ـم ــاء  ف اإلـع وال  أـح

ــومات المبينة في البنود   الرسـ

 من هذه المادة  4،  3، 2،  1

ــبب اإلعفاء  على أن يكون سـ

ــاحة األرض   ــغر مسـ هو صـ

ب الترخيص    -6 اـل دم ـط أن يـق

ــفتــه أو عالقتــه  مـا يبين صــ

 بموقع البناء أو العمل.

 

البلــديــة األنظمــة   ــدر  وتصـــ

ــة ـبالمـقاييس    الواجبوةالـخاصــ

ــات   رســـــوم اـل ي  ـف ــاع  ب االـت

الــذكر    السووووووالفووةوالوثــائق  

األخــرى   ــات  ــوم ــالــرســـ وب

تــراهــا   الــتــي  والــوثــائــق 

 ضرورية.  

 

ة لهـذا  ذـي وتبين الالئحـة التنفـي

ــروط وإجراءات   القـانون شــ

ــهادة فحص التربة    إصوودار ش

( ــد  ن ـب اـل ـفي  ــة  ن ـي ـب ـم ـمن  5اـل  )

ادة،   الفقرة األولى من ـهذه الـم

ــاء من   اإلعف أحوال  ــك  ــذل وك

ــومات المبينة في  تقديم الرســ

( مـن  4،  3،  2،  1الـبـنـود   )

الفقرة األولى من هـذه المـادة  

ــبب اإلعفاء  على أن يكون سـ

ــاحة األرض   ــغر مسـ هو صـ

ب الترخيص    -6 اـل دم ـط أن يـق

ــفتــه أو عالقتــه  مـا يبين صــ

 بموقع البناء أو العمل.

 

البلــديــة األنظمــة   ــدر  وتصـــ

ــة ـبالمـقاييس   واجبوة     الـخاصــ

ــات   رســـــوم اـل ي  ـف ــاع  ب االـت

ــائق   ــذكر   سووووووالفووةوالوث ال

األخــرى   ــات  ــوم ــالــرســـ وب

تــراهــا   الــتــي  والــوثــائــق 

 ضرورية.  

 

ة لهـذا  ذـي وتبين الالئحـة التنفـي

ــروط وإجراءات   القـانون شــ

ة    قبول ــهـادة فحص الترـب شــ

( ــد  ن ـب اـل ـفي  ــة  ن ـي ـب ـم ـمن  5اـل  )

ادة،  ذه الـم الفقرة األولى من ـه

ــاء من   اإلعف أحوال  ــك  ــذل وك

ــومات المبينة في  تقديم الرســ

( مـن  4،  3،  2،  1الـبـنـود   )

الفقرة األولى من هـذه المـادة  

ــبب اإلعفاء  على أن يكون سـ

ــاحة األرض   ــغر مسـ هو صـ

ب الترخيص    -6 اـل دم ـط أن يـق

ــفتــه أو عالقتــه  مـا يبين صــ

 بموقع البناء أو العمل.

 

البلــديــة   ــدر  األنظمــة  وتصـــ

ــة ـبالمـقاييس  واجبوة    الـخاصــ

ــات   رســـــوم اـل ي  ـف ــاع  ب االـت

ــائق   ــذكر   سووووووالفووةوالوث ال

األخــرى   ــات  ــوم ــالــرســـ وب

تــراهــا  الــتــي  والــوثــائــق 

 ضرورية.  

 

ة لهـذا  ذـي وتبين الالئحـة التنفـي

ــروط وإجراءات  القـانون شــ

ة   قبول ــهـادة فحص الترـب شــ

( ــد  ن ـب اـل ـفي  ــة  ن ـي ـب ـم ـمن 5اـل  )

ادة،  ذه الـم الفقرة األولى من ـه

أحو  ــك  ــذل ــاء من  وك اإلعف ال 

ــومات المبينة في  تقديم الرســ

( مـن 4،  3،  2،  1الـبـنـود   )

الفقرة األولى من هـذه المـادة  

ــبب اإلعفاء  على أن يكون سـ

ــاحة األرض   ــغر مسـ هو صـ
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 النص كما أقرته اللجنة توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون  النص النافذ 
ا أو   اء عليـه ة البـن اـم المزمع إـق

البنـاء أو قلـة  انخفـاض قيمـة 

أو   األرض  حـفــر  ــالـيــف  تـك

ــباب األخرى   ردمها أو لألســ

التي تقررـها الالئـحة التنفـيذـية  

ــة وتتعلق بـ  الظروف الـخاصــ

 بكل طلب.

 

ا أو   اء عليـه ة البـن اـم المزمع إـق

البنـاء أو قلـة  انخفـاض قيمـة 

أو   األرض  حـفــر  ــالـيــف  تـك

ــباب األخرى   ردمها أو لألســ

تقررـها الالئـحة التنفـيذـية  التي  

ــة  وتتعلق ـبالظروف الـخاصــ

 بكل طلب".

ا أو   اء عليـه ة البـن اـم المزمع إـق

ا لبنـاء أو قلـة انخفـاض قيمـة 

أو   األرض  حـفــر  ــالـيــف  تـك

ــباب األخرى   ردمها أو لألســ

التي تقررـها الالئـحة التنفـيذـية  

ــة  وتتعلق ـبالظروف الـخاصــ

 بكل طلب".

ا أو  اء عليـه ة البـن اـم المزمع إـق

البنـاء أو قلـة   انخفـاض قيمـة 

أو  األرض  حــفــر  ــالــيــف  تــك

ــباب األخرى   ردمها أو لألســ

نفـيذـية  التي تقررـها الالئـحة الت 

ــة  وتتعلق ـبالظروف الـخاصــ

 بكل طلب".

 المادة النانية  

 

اـلوزراء  ـمـجـلس  رـئـيس  ـعـلى 

  - ُكلٌّ فيما يخصـه    -والوزراء  

ــانون،   الق ــذا  ه ــام  أحك ــذ  تنفي

ــالي  الت اليوم  من  ــه  ب ويُعمــل 

الجريــدة  في  ــِره  نشــ لتــاريخ 

 الرسمية.

 المادة النانية 

 

كـما  الـمادة  الموافـقة على نص  

 القانون.ورد في مشروع  

 المادة النانية 

 

كـما  الـمادة  الموافـقة على نص  

 ورد في مشروع القانون.

 المادة النانية 

 

اـلوزراء  ـمـجـلس  رـئـيس  ـعـلى 

 -ُكلٌّ فيما يخصـه    -والوزراء  

ــانون،   الق ــذا  ه ــام  أحك ــذ  تنفي

ــالي   الت اليوم  من  ــه  ب ــل  ويُعم

الجريــدة  في  ــِره  نشــ لتــاريخ 

 الرسمية.
 



 

134 
 

General  -  عام 

 

 

 

 م 2022 مارس 7التاريخ:  

 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 

 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة   

 
)الموضوع:   المادة  بتعديل  قانون  الصادر 5مشروع  المباني  تنظيم  قانون  من   )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته    1977( لسنة  13بالمرسوم بقانون رقم )

 المعدلة" المقدم من مجلس النواب(. 

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

أرفق  2022  مارس  3  بتاريخ      الصالح رئيس  م،  السيد علي بن صالح  معالي 

مشروع قانون    ، نسخة من( 4د    5ص ل ت ق/ ف    773م )، ضمن كتابه رق المجلس

( لسنة  13تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )( من قانون  5بتعديل المادة )

مجلس    1977 من  المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المةحظات  ،  النواب( 

   .والبيئةالمرافق العامة  لجنةلعليه 
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اجتماعها  م  2022  مارس  7وبتاريخ       والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

علىعشر  التاسع اطلعت  حيث  المذكور   مشروع  ،  النواب  القانون  مجلس  وقرار   ،

والمستشار القانوني  بشأنه، كما اطلعت على مذكرة معدة من قبل المستشار القانوني،  

 بشأنه.   المتدرب بهيئة المستشارين القانونيين  ،سيد إياد حسن محمد الالمساعد للجنة، و 

 

لمبادئ  القانون    مشروع عدم مخالفة  إلى    –بعد المداولة والنقاش    –وانتهت اللجنة       

 . وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( من قانون تنظيم المباني  5مشروع قانون بتعديل المادة )ترى اللجنة سةمة       

)المعد في ضوء االقتراح بقانون    1977( لسنة  13بقانون رقم )الصادر بالمرسوم  

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 

  دالل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 


