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 ن يمضبطة الجلسة الخامسة والعشر 
 5 دور الانعقاد العادي الرابع 

 الفصل التشريعي الخامس 
 

 25الرقـم:     
 هـ1443رمضان  9التاريخ:    
يل    10     بر  10 م 2022إ

 
والعشر  الخامسة  جلسته  الشورى  مجلس  الانعقاد  يعقد  دور  من  ن 

العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الـكبرى بمقر 
المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع 

يل  1443رمضان    شهر   من بر إ شهر  من  العاشر  الموافق   15برئاسة    م،2022هـ 

ئيـس مجلس الشورى، وحضور  صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح ر
 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو  الكتو ة  اتواو م مد ك لو لل الك  . 
الوعو  و . الوعضووووووو    .وووووووووو لو   الو ووووك   الووووكتووو ة 

الوووووودووووووكا .  موووووو ووووووك   الوووووو ووووووك   الووووووعضووووووووووووو  
 العضووووو  الكتو ة تاووووو م ب.ووووو      ال   د ك. 
موووووودوووووو ووووووك  وووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   
الوووو ووووعوووو وووو .  موووودوووو ووووك   الووووعضووووووووووو   وووو ووووعوووو  
.ووووووووووو وووو وووو  .   الووووعضووووووووووو   وووو وووو وووو وووو   وووو وووو  
 العضووووووو  الووكتو ة    وو     ووك  ال وو  وووووووو . 
الووووو ووووو ووووو  . لووووو ووووو ووووو    الوووووعضوووووووووووو   ووووو ا  
 الووووووعضووووووووووووو   وووووو ا   وووووو ووووووك   وووووو وووووو  . 

مووووو ووووو ة  لووووو وووووك   الووووو وووووعووووو ووووو ووووو .  الوووووعضووووووووووو  
الووو اووووووووو ووو ووو . موووو لووووك لاووووووووو ووو    الوووعضووووووووو  
الووووو ووووو ووووو  ووووو . الووووو وووووك   الوووووعضووووووووووو   ة  ووووو  
الووووووو ا وووووووك.   الوووووووعضوووووووووووووو       ووووووو .وووووووووووووو  
موووو وووو وووو   . بتوووو ا وووو وووو   ة ووووووووووو    الووووعضووووووووووو  
ة وووووووووووووو   ووووووو وووووووك   ووووووو  .   الوووووووعضوووووووووووووو  
الوو ضوووووووووو لوووو . موو وو وو وووو   .ووووووووو وو وو وووو    الووعضووووووووو  
ةلووووو ووووو . لوووووووووووو     ووووو وووووك      الوووووعضوووووووووووو  
الووووك .وووووووووو  .  .وووووووووو لووو   لوووووووووو وووو     الوووعضوووووووووو  
الوو ووعوووو    .   الووعضووووووووو   وووو     وو ووووكالوو لوو وو  
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 موودوو ووووك  وو  وووووووو وو .   الووعضوووووووو   وو ووووكالوو لوو وو 
اتوووو . الووووكتووو ة  و ووووكالوعو  و  لاووووووو    الوعضووووووو  
 العضووووووو  الوكتو ة   وكالع      وك  الع  و  .
الووووك .ووووووووووو  .  موووو وووو    الووووعضووووووووووو   وووو ووووك  
 العضوووووو    كال   ل   كالداوووووو  ال   وووووو ة. 
الووووووعوووووو ا  .   الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   وووووو ووووووك  
 العض  الكتو ة    ط     كال   ة ال     . 
الوووووودوووووو  وووووو .  الوووووو ووووووك   الووووووعضووووووووووووو   وووووو ا  

ا ةا ووووووووووك   لوووو ووووعوووو وووو وووو .الووووعضوووووووووو   وووو  وووووووووو  
الوووكتو ة مد وووك     لاووووووو     .  العضووووووو  
 العضوووووو  الكتو ة مد ك     مد ك ال  ا  . 
 العضووووووو  الوكتو ة م  ووووووو ة مد وك .ووووووو لو  .
الووووو ووووو  وووووك.  مووووو ووووو   ووووو .وووووووووووو    الوووووعضوووووووووووو  
ب وو وو  مضوووووووو ة .  الووعضوووووووو   وووو  اوووووووو    وو وووو  
الوووووو وووووودوووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو اة  وووووو وووووو  
ةموووووووو    وووووووو  وووووووو .  الووووووووعضوووووووووووووو   وووووووو لوووووووو  
لوووو وووو ووووكا .  بتوووو ا وووو وووو    الووووعضووووووووووو   وووو .ووووووووووو  
الووووو ووووووووووو .  الووووو وووووك   الوووووعضوووووووووووو   ووووو .وووووووووووو  
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 وقد مثل الحكومة كل من: 
ه خلف وزير الأشغال وشؤون سعادة السيد عصام بن عبدالل   -1

 البلديات والتخطيط العمراني.
مجلسي  -2 وزير شؤون  البوعينين  فضل  بن  غانم  السيد  سعادة 

 5 الشورى والنواب. 

ياني وزير الصناعة والتجارة   -3 سعادة السيد زايد بن راشد الز
 والسياحة.

 
ال    حضر  وقد  العصفور هذا  أحمد  أسامة  المستشار  سعادة  جلسة 

الأمين   الصديقي  محمد  الشورى، والسيد عبدالناصر  لمجلس  العام   10الأمين 

نوفل  الدكتور  والمستشار  واللجان،  الجلسات  لشؤون  المساعد  العام 
ية  عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوز

 اقات والإعلام بمكتب معالي رئيس يوسف الجيب مستشار لشؤون العل
السيد   ، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرهاالمجلس

 15مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري   عبدالرحيم أحمد بوجيري

 الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.
  

 كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
 : المالية والاقتصاد الوطنيمن وزارة  •

أول  - الشبعان أخصائي شؤون جلسات  ندى صالح   20السيدة 

 بإدارة الرقابة والمتابعة. 
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   الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:من وزارة  •

بشؤون   - القانوني  المستشار  الصالحي  السيد عبدالفتاح حلمي 
 البلديات. 

 
 5 من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:  •

الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى  السيدة دينا أحمد    -1
 والنواب. 

السيد خليل عبدالرسول بوجيري القائم بأعمال الوكيل المساعد   -2
 للبحوث والموارد.  

 10 وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.  -
 
   الصناعة والتجارة والسياحة:من وزارة  •

المساعد للسجل التجاري   -1 نبراس محمد علي طالب الوكيل  السيد 
 والشركات. 

 15 السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.   -2

 السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار خبير الشؤون القانونية.  -3
 

 الرئيــــس: 
الجلسة  بسم الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح  

والعشر  التشريعي  يالخامسة  الفصل  من  الرابع  العادي  الانعقاد  دور  من   20ن 
الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة.  

 تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
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 : الأمين العام للمجلس
الرئيس،   الل   ه  السلام علشكرًا سيدي  الل   ه وبركاته، وأسعد  يكم ورحمة 

لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون   صباحكم جميعًا بكل خير،
اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة سمير صادق البحارنة  عذر.  
 5 ، وشكرًا.خاصلظرف 
 

 : الرئيــــس
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل  

  تي إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبط  الآن
 10فهل هناك ملاحظات    ،الاستثنائية الأولى والجلسة الرابعة والعشرينالجلسة  

 تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.   ا؟معليه
 

 عبدالرحمن محمد جمشير:العضو 
لدي ملاحظة وتعديل على المضبطة الاستثنائية    شكرًا سيدي الرئيس، 

 15شكر خاص    لدي الأولى. الملاحظة أنني قلت في بداية الجلسة التالي: "...  
يقأقدمه إلى   يقة التصويت    لدينا،  (ITالـ)  فر   ، امتقدمة جدً   لدينابصراحة طر

..." وهم يشكرون  هذا جهد متطورو  ،عد كأنهم في المجلسوالمشاركون عن ب  
من التسجيل الصوتي لجلسة المجلس، وأحب ك ليًا عليه، هذا الكلام اختفى 

 ً وعلانية، فمن لا يشكر الناس جهرًا وعلانية لا    اأن أشكرهم مرة أخرى جهر
أما   للجلسة.  الصوتي  التسجيل  في  لهم  شكري  يثبت  أن  وأريد  الل   ه،   20يشكر 

ما أجمله    ، أرجو إضافة عبارة: "وأنا أقول:7طر  الس  24صفحة  الالتعديل ففي  
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" قبل عبارة "وطننا البحرين" لتقرأ العبارة على النحو التالي: "وأنا  .. من وطن
 وطننا البحرين..."، وشكرًا.  ه من وطن..أقول: ما أجمل

 

 : الرئيــــس
 5 هل هناك ملاحظات أخرى؟   شكرًا، 

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس 
تقر    الأولى  المضبطة  إذن  سي  الاستثنائية  تعديل   ىجر بما   10 ، عليها من 

وننتقل الآن إلى البند التالي    . كما وردت إليكم  الرابعة والعشرين  والمضبطة
تفضل الأخ المستشار أسامة  والخاص بالرسائل الواردة،  من جدول الأعمال  

 أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
 

 15 للمجلس:الأمين العام 

الرئيس،   الواردة:    شكرًا سيدي  ية   ةرسالالرسائل  السيدة فوز  معالي 
مجلس  عبدالل    بنت  إليه  انتهى  ما  بخصوص  النواب  مجلس  رئيس  زينل  ه 

(  19مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )النواب حول  
)1976لسنة   رقم  للمرسوم  المرافق  الأوسمة،  شأن  في  لسنة  122م   )
 20وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني    م. 2021

 ، وشكرًا.  مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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 : الرئيــــس
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ  

 المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
 

 5 الأمين العام للمجلس:

وزير   السعادة  صاحب  إلى  الموجه  السؤال  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
الصناعة والتجارة والسياحة، المقد م من سعادة العضو صباح سالم الدوسري  
بشأن السجلات الوهمية، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب  

 . سعادة الوزير إلى الأخ صباح سالم الدوسري، وشكرًا
 10 

 ( 75 / صفحة1)انظر الملحق 
 

 : الرئيــــس
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ  

 15 المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
 

 الأمين العام للمجلس:
الرئيس،    سيدي  وزير شكرًا  السعادة  صاحب  إلى  الموجه  السؤال 

ري  م من سعادة العضو صباح سالم الدوسالعمل والتنمية الاجتماعية، المقد  
الأجنبية،  العمالة  استخدام  لسوء  السلبية  الظواهر  مكافحة  إجراءات   20 بشأن 
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عليه. الوزير  الأخ    ورد سعادة  إلى  الوزير  سعادة  إحالة جواب  تمت  وقد 
 صباح سالم الدوسري، وشكرًا. 

 

 ( 86 / صفحة2)انظر الملحق 
 5 

 : الرئيــــس
والخاص شكرًا،    الأعمال  جدول  من  التالي  البند  إلى  الآن  وننتقل 
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم  بمناقشة  

أطلب من الأخ  و  م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.2021( لسنة  15)
 10 جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

 

 الخياط: العضو جواد حبيب
بدايةً أطلب تثبيت صباح الخ ير معالي الرئيس،  شكرًا سيدي الرئيس،   

 التقرير ومرفقاته في المضبطة. 
 15 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 20 
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 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 

 ( 99صفحة  / 3)انظر الملحق 
 5 

 الرئيــــس: 
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.   

 

 العضو جواد حبيب الخياط:
 10( لسنة 15المرسوم بقانون رقم ) تدارست اللجنة    شكرًا سيدي الرئيس، 
الخارجيين   م 2021 الحسابات  مدققي  مجلس  بشأن  قرار  على  واطلعت   ،

بمجلس   والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  ومرفقاته،  النواب 
ية  الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من   الناحيتين الدستور

تين  والقانونية ، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي المعد َّ
 15،  أصحاب السعادة أعضاء اللجنة  ه بينالنظر حولوجهات    وتم تبادلبشأنه،  

والمستشار المالي والاقتصادي، واستمعت لممثلي كل    ين القانونيين  والمستشار 
وخلال  من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعية المحاسبين البحرينية.  
أنه   والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  سعادة  أكد  ستصدر  الاجتماع، 

القانون بشكل    ما جاء في مواد وتفسير  زمة لتوضيح  القرارات اللا مرسوم 
 20، وذلك قبل اللجوء  تهافعاليمدى ظهر  ي  ، وأن التطبيق العملي للمواد ستفصيلي

(  61)و  ن ديباجةميتألف المرسوم بقانون    .اهیعل  تعديلات  يإلى إدخال أ
( فصول، تناول الفصل الأول )الأحكام العامة(  8مادة، جاءت ضمن ) 
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 ( المادتين  في  مدققي    ،(2،  1وذلك  )سجل  بعنوان  الثاني  الفصل  وجاء 
القيد( وشروط  )  الحسابات  من  المواد  الفصل  12إلى    3وتناول  أما   ،)

(،  15إلى    13م )إجراءات القيد في السجل( وتناول المواد من )الثالث فنظ  
المادتين    حمل و المختصة( وشمل  الإدارة  الرابع عنوان )صلاحيات  الفصل 
 5(، بينما جاء الفصل الخامس تحت عنوان )حقوق والتزامات  17،  16)

(، وتناول الفصل  37إلى    18ومهام مدققي الحسابات( ونظمته المواد من ) 
إلى    38ولية التأديبية لمدققي الحسابات( وذلك في المواد )ؤالسادس )المس

(،  51إلى    47الفصل السابع )العقوبات( وشمل المواد من )   نظم(، و46
  52في المواد )وذلك  وتناول الفصل الثامن والأخير )الأحكام الختامية(  

بقانون    (. 61إلى   المرسوم   10كما هو وارد في مذكرة   ـ تتمثل مبررات إصدار 
القانوني   والرأي  التشريع  وتش  في   ـ هيئة  المحاسبية  بالمهن  جيع  النهوض 

ً لمهنةا ذه  لالتحاق بهالمؤهلين على االبحرينيين   ا عن توفير نظام شفاف  ، فضل
المرسوم    بعد تبادل وجهات النظر بشأن .  للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات

انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقًا مع الأهداف والمبررات    بقانون،
ال  المبررات  ولتوافر  لتحقيقها  يسعى  التالي:  التي  النحو  على  وذلك   15 قانونية، 

تدقيق  1 قطاع  في  المستجدات  مواكبة  بهدف  بقانون  المرسوم  جاء  ـ 
يين الوطني والدولي، ومعالجة القصور في المرسوم بقانون   الحسابات على المستو

م بشأن مدققي الحسابات، حيث تضمن المرسوم  1996( لسنة  26رقم )
د  بقانون عددًا من الأحكام الجديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، فق

وغير  منهم  المشتغلين  المدققين  جميع  لقيد  خاص  سجل  إنشاء  على   20نص 
المشتغلين، واستحداث نظام موحد ومتكامل وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف  
بشأن إجراءات البت في طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب المحاسبة، بما في  
ذلك الترخيص لفروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات  
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يين  الخ برات   والاعتبار الطبيعيين  الأشخاص  قيد  شروط  وتحديد  العالمية، 
والمتدربين، وكفالة ضمان جودة الخدمات المحاسبية المقدمة لقطاع الأعمال.  

ـ تبين للجنة من خلال لقائها مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة  2
الخارجي  أن المرسوم بقانون سيعالج النقص الحاصل في عدد مكاتب التدقيق  

 5( مكتبًا فقط، وهذا  24العاملة في السوق المحلي حيث يبلغ عددها حاليًا )
عددها،   تزايد  مع  والشركات  المالية  المؤسسات  احتياجات  يلبي  لا  العدد 
يادة عدد المكاتب مع اشتراط وزارة الصناعة   وتظهر كذلك الحاجة إلى ز

ة المدققة لتجديد السجل  والتجارة والسياحة على الشركات تسليم البيانات المالي
بقانون يمكن أن يتيح   المرسوم  اللجنة ترى أن  لذا فإن  في أوقات محددة، 
التدقيق في مملـكة البحرين ضمن الأطر والمعايير   يادة عدد مكاتب  لز  10المجال 
الدولية، وبما يتناسب مع حاجة المملـكة في ظل التطور والنمو الاقتصادي  

المرحلة.   تشهده  الل3الذي  يعزز دور  ـ ترى  بقانون سوف  المرسوم  جنة أن 
قطاع الأعمال الذي يساهم بشكل أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية  
يأتي المرسوم بقانون كذلك   في مملـكة البحرين وتوفير الوظائف للمواطنين، و
المسار   المهنية ضمن مختلف الخطط والبرامج، ويسير في   15لتأكيد الاستراتيجية 

ية  الأعمال  ممارسة   إجراءات  تسهيلنفسه الهادف إلى   القطاعات    ضمن   التجار
  ثقة يرفع ال   الذي   الأمر  المعني،   القطاع  ضمن  النمو  وتحفيز   الفرص  المختلفة لتوفير 

ية  في يعزز  البيئة الاستثمار   في   يسهم  بما  البحرين  لمملـكة   الاقتصادي   النمو  و
ثقة الواجب  النزاهة وال ـ يكفل المرسوم بقانون  4  .الاستدامة  مبادئ   تحقيق

 20توافرها في مكاتب تدقيق الحسابات من خلال وضع آليات شفافة وواضحة  
التدقيق بأعمال  المرخصين  على  والتفتيش  متكامل  وإيجاد    ،للرقابة  تنظيم 

ً ءلإجراءات التحقيق والمسا ا لنزاهة المكاتب العاملة في مجال التدقيق  لة ضمان
الض  الممارسات  من  الحد  في  يساهم  بما  المهم  المحاسبي  القطاع  بهذا  ارة 
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وحيث روعي    المقدمة لقطاع الأعمال. ة  خدمات المحاسبي الولضمان جودة  
  ( من الدستور 38المادة )  في إصدار المرسوم بقانون محل النظر ما أوجبته 

من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خلال ثلاثين يومًا  
تاريخ صدورها،   المجلسين، حيث  من  غياب  حال  بقانون،  المرسوم  صدر 

يداعه لدى مجلسي الشورى والنواب بتاريخ  2021أغسطس    2بتاريخ    5م، وتم إ
وحيث  2021أغسطس    17 حالة  م،  بقانون  المرسوم  بشأن  توافرت 

الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير،  
إن مدى توافر هذه الحالة الم لجئة لإصدار    وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ 

ية للإرادة الملـكية باعتبار ما تنص   المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقدير
 10/أ( من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن  33عليه المادة ) 

يكون    المرسوم بقانون  فإن؛  ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها
( المادة  شروَط  مستوفيًا  صدر  النصوص  38قد  وباقي  الدستور  من   )

والموضوعية   الشكلية  الشروط  بشأنه  وتوافرت  الصلة،  ذات  ية  الدستور
تتفق  فإن اللجنة  وتأسيسًا على ذلك،    لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. 

 15في    نة:توصية اللج   .يهبالموافقة عل  وصيتبقانون ومبرراته، و  أهداف المرسوم   مع
ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون،  

بشأن   م2021( لسنة  15فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم )
الخارجيين الحسابات  لاتخاذ  .  مدققي  الموقر  المجلس  على  معروض  والأمر 

 وشكرًا.   اللازم،
 20 

 الرئيــــس: 
اشكرًا،    أعطي  عدم  سوف  منكم  أرجو  ولـكن  الكلام  لطالبي  لكلمة 
الكلام، إذا قيل الكلام من قبل أحد الإخوان فيجب أن نكتفي بما    تكرار
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ل، ولا نعيد الكلام نفسه ونطيل الجلسة عليكم. هل هناك ملاحظات؟  يق
 . رئيس اللجنة  تفضل الأخ خالد حسين المسقطي

 

 العضو خالد حسين المسقطي:
 5السلام عليكم جميعًا. لدي إضافة إلى ما جاء    الرئيس،شكرًا سيدي   

في تقرير اللجنة المعروض على مجلسكم اليوم، الذي تفضل بقراءته عليكم الأخ  
شهور،    6مقرر اللجنة جواد الخياط. لا يخفى عليكم أن هذا المرسوم صدر قبل  

م، وأخذ في الاعتبار الـكثير  2021حيث صدر في شهر أغسطس من عام  
عتبارات التي جاءت في القانون ـ الذي في حيز التنفيذ ـ الصادر  من الا
 10سنة، وأعتقد أننا    25م، حيث مر ت على هذا القانون ومواده  1996منذ  

بالفعل نحتاج إلى إعادة النظر في القانون، وخاصة أنه يمس شريحة حساسة  
  نه أ  للمجلس  أبي ن  أن  ودأجدًا، حيث يتعلق بمدققي الحسابات الخارجيين.  

  والاجتماعات   اللقاءات   من  العديد   عقدت  بقانون  المرسوم   صدر   أن  منذ
   والتجارة   الصناعة   وزارة  عن  نتكلم   وهنا   ـ   المعنية   الرسمية   الجهة   بين

 15  المحاسبين   جمعية   في  ممثلة  كانت  التي   الأهلية  المعنية  والجهات   ـ   والسياحة 

  وخلال   البحرين،  في  الـكبرى  التدقيق   مكاتب  أصحاب  مع  وأيًضا  البحرينية،
  أعرض  أن  سريعة  بصورة  وأود  التوصيات،  من  عدد  إلى   توصلنا   اجتماعاتنا

  على   المجلس  يكون  أن  المهم   من  إن   حيث   اللجنة،  توصيات   الموقر   المجلس  على
  والسياحة   والتجارة  الصناعة  وزارة  مع   مناقشتها  تمت   التي  بالتوصيات   علم
 20  المهنة   أصحاب   وبين  الوزارة  بين  عليها  التوافق  تم  توصية  أول.  المعنية  الجهاتو

  التوصيات  هذه  وفق المرسوم  على   اللازمة  التعديلات  وإجراء  ها ب الأخذ  ليتم 
  سجل   في  القيد  بشروط  تتعلق   التي  بقانون  المرسوم   من(  4)  المادة :  الآتيهي ك 
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  فيما   عليها  التوافق  تم   التي   الموادإحدى    كانت  المادة  وهذه  الحسابات،  مدققي 
  تفاصيل   إلى   هنا  أتطرق  لن.  المحاسبية  الخ برة  بشأن(  6)   المادة  وأيًضا.  بعد

  من   نوع  هناك  كان  التي   المواد  هي  المواد   هذه  أن  فقط  للعلم  ولـكن  المواد،
  التي(  12)   المادة.  الوزارة  قبل  من  وتفسيرها  توضيحها  وتم  بشأنها،  التساؤل
 5.  العامة  المساهمة   للشركات  المالية  التقارير   على   الموقع   المدقق   بشروط  تتعلق 

  سنوات   5  كل   التدقيق  مكاتب  أو  شركات   بتدوير   المتعلقة(  23)   المادة
المتعلقة  ( 24)  المادة .  سنوات 3  كل   التدقيق   عملية   عن   المسؤول   والشريك 
  القصور   وأوجه الداخلية الرقابة  أنظمة  فعالية  ومدى  المخالفات  عن  بالإبلاغ

  غسيل   ومكافحة   الحوكمة   بمبادئ   تتعلق   التي (  25)  المادة.  لمؤسسةا  نظام   في 
يل   الأموال  10  الخدمات   بتقديم   تتعلق  التي (  26)   المادة  وأخيرًا.  الإرهاب  وتمو

ية    جميع .  عليها  بالتدقيق   المدقق  يقوم  التي   والمؤسسات   للشركات   الاستشار
  الصحيح،   التفسير   تفسيرها   إلى   بالنسبة بشأنها    تساؤل   هناك   كان   المواد   هذه
  ت جميع التعديلات أخذ   حيث   صياغتها،  إعادة   إلى   حاجة  هناك  كانت   وإذا
  على   بالموافقة  اللجنة  وأوصت   ت، عقد  التي  الاجتماعات  في  الاعتبارفي  

ا  نظرًا  بقانون  المرسوم   15  ولـكون   القطاع،  لهذا  تتحقق  سوف   التي  لفائدةإلى 

  مضى   الذي لتشريع النافذ  المرسوم بقانون سوف يغطي نواحي ونواقص في ا
 . وشكرًا سنة،  25 عليه
 

 الرئيــــس: 
 20 جاسم الزايد.  دلال  ت الأخ يشكرًا، تفضل  
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 : الزايد جاسم دلالالعضو 
إلى  ، بسم الل   ه الرحمن الرحيم. والشكر موصول  شكرًا سيدي الرئيس 
ا مع  أتفق تمامً .  على تقريرهم  والاقتصادية  المالية الشؤون  عضاء لجنة  أ رئيس و
به  ما تفضل  أتفق مع  ا  وأيضً   ، ما ورد فيه من أسباببقانون ومع  المرسوم  
المسقطي  الأخ   و خالد  شرح  بال بيانمن  وأتوجه   5الصناعة  وزير    إلى شكر  . 

ن في تقرير اللجنة  ما ضم  على    ا أيضً و  الدائم معنا،  على تواصله  سياحة وال  التجارةو
نقدر جهودهم في تطوير  نحن  و  ،من بيان وارد من جمعية المحاسبين البحرينية

تم    ،العمل التي  الأمور  المجال. كثير من  في هذا  الوطنية  الـكوادر  ودعم 
ه ـ وفي  التباحث بشأنما تم  في الجدول المذكور  ووجدنا    ،الاجتماع بشأنها

 10في التعاطي مع  والسياحة  التجارة  الصناعة و إيجابية وزير  هذا الجانب نرى  
  ، استهتم در تمكن أن  بما ي مؤشر جيد فيما يتعلق    ـ وهو  هذه الملاحظات
يتم في الوقت  التعديل في نطاق تطبيق    الأمرإذا استدعى    عليه  التعديلذاته    و

قوانين ذات الطابع الاستثماري  با في المراسيم  كما عهدنا تحديدً بقانون  المرسوم  
مملـكة   في  ية  التجار والبنوك  الشركات  لعمل  المعزز  الوطني  الاقتصادي 

 15تطلبه المستوى الدولي من معايير  مع ما يم  ءتوان   نا البحرين، بالإضافة إلى أن
الجمع بين هذه المصالح الثلاث وتعزيزها  إن    . لرفع مؤشرات تقدم البحرين
التعديلات يجعلنا    ه هذبشأن  وجود تجاوب  ، ومن خلال المنظومة التشريعية

  نتوافق بشأنه، مع الأخذ في الاعتبار ما قد يطرأ بقانون ونساند هذا المرسوم  
وتحديد  بقانون  هذا المرسوم  لتنظيم  تصدر  وف  رات التي سا القرا وأيضً   لاحقًا،

 20التجاوب مع هذا  ب  ها ب ، وترك تفاصيل هذه الأمور أن يؤخذ  له  العام لإطار  ا
  (، أود 23) المادة  بشأن  ا  مشدد عليهأو  ماذكرهأود    نا ملاحظت   لديالأمر.  

  المرسوم من  ا من رد الحكومة في إثبات المقصود بهذه المادة  من فيهنتبي  أن  
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أثناءحيث  ها،  تطبيقبقانون عند   إلى مسألة    إننا  النص ذهبنا  لهذا  قراءتنا 
مدققي الحسابات، وكذلك المسؤول عن توقيع  ير  ي غتحديد المدة لت  به من المراد  

على ألا  سنوات،  خمس  و  سنوات ثلاث  بمضي مدة  ، والمحددة  هذه التقارير
نرى أنه  قراءتنا لهذا النص  من خلال    . يعاد تعيينه بمضي السنتين المتتاليتين

 5إلى  النص موجه  أن  وهو  أثير أمر آخر    . لشركات المساهمة العامةإلى اموجه  
 اوالاستدلال على ما ورد أعلاهالمادة  الشركات، ولـكن بقراءة نص  كل  

  هاأن من وجهة نظرنا ـ وجدنا  ـمن مواد    اا أدناهوما نص أيضً   ،من مواد
ً   ا توضيحً لذا نود    ،نصرف إلى الشركات المساهمة العامةت من الحكومة    ا وبيان

إلى الشركات  المادة  ن الضروري أن تنصرف  م  ه نحن نؤكد أن، وفي هذا الشأن
 10الشفافية    تامسألتم  تالمطلوب فيها حتى  ا هو  باعتبار أن هذ  ،المساهمة العامة
وما   بعض    ،إلى ذلك والتدوير  لا تحدث  الشركات حتى  باقي  تطال  وألا 

هي  الأمور   الشأنالتي  هذا  في  إرباك  في    .محط  الرجعي  الأثر  موضوع 
طبق منذ صدوره بحيث  يأن  بقانون  وفق المرسوم    هالمفترض أنمن    ،التطبيق

لم ينص على مسألة السريان  أنه  تاريخ صدور المرسوم طالما    ذ تحتسب المدة من
رجعي،   مباشربأثر  التنفيذ  يكون  أن  ينبغي  ونشره    ةوبالتالي   15بعد صدوره 

ستوجب فيها بعض  تنحن نقدر الأعمال التي  ،  وترتيب آثاره. الأمر الأخير 
ية  بع  رتب ت   التيخاصة  و  ، الإجراءات ض الجزاءات التأديبية إذا كانت إدار

إذا شكلت    ؤخذ فيها الطابع الجنائيي  ، بحيث غير ذلكإلى  أو إذا امتدت  
  يستوجب أن تقرر له عقوبة   مة كبرى، بمعنى أن يكون هناك سلوك مجر َّ مخالف

القانون يتم    والسياحة   التجارةالصناعة و. نحن نطمح من وزير  بموجب   20أن 
ن عن إعداد  والحسابات أو المسؤول  ومدقق  غفلهابعض الإجراءات ي  :الآتي

مخالفات  ليست  هي  و  ، خل ببعض الأمور الإجرائيةوبالتالي ت هذه التقارير  
بيانات خاطئة  ترتكب عن قصد تقديم  البيانات  مرا  عدمأو    ،بهدف  عاة 
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في بعض الأحيان قد تكون المخالفات  ف  ،الإجراءاتتباع  اعدم  ، أو  المالية
إابسيطة جدً  ذلك:  على  مثالًا  وأضرب   ، ً التقرير خطاب يضمن  لم  مثل    اذا 

لجسيمة التي  المخالفات اا الأمر لا يعد من  هذأن    ، أرى التكليف أو غيره
باعتبار   العامة،  النيابة  أمام  الإجراءات  واتخاذ  الإحالة  مثل  أ تستوجب  ن 

ية واردة  5كانت    بقانون   هذا المرسومإلى  الحاجة  إن    .هذه الأخطاء الإدار
لا يتم  أيجب  لذا  بناء على محدودية عدد المكاتب المختصة في هذا الجانب،  

ية التي م وإعطاؤه  المدقق،    أن يقع فيها   مكن ن المالتضييق من النواحي الإدار
براز  منفرصة لتدارك إرفاق مستند  ال ه،  ضمأو    ه أو وضع  ههذا النوع أو إ
ية وليست الأمور المتعلقة بالإجراءات الجنائية  بشأنه تخذ  تن  وأ   .الأمور الإدار
 10  ، جاءت في محلهابقانون  النهاية نؤكد أن سائر المواد التي تناولها المرسوم  في  

،  في حين أن التشريع النافذ لم يكن يغطي هذه النواحي  ،وجاءت منظمة لها
أن مسألة بشهي نقلة حقيقية في مجال عمل مدققي الحسابات. أثير موضوع  و

بالنسبةهذا أمر  و  ،التدريب والممارسة المهنية توجيه شباب    إلى   مهم جدًا 
ية  الوطن   لتخصص في هذا المجال،  إلى اوخاصة المتخرجين من المرحلة الثانو

أصبح  مهم،قطاع    هلأن بك  به هتم  ت  ت قطاع  ية  التجار والبنوك   15  ل الشركات 
يكون  إلى  هناك حاجة  و  ،قطاعاتها مهني هناك  أن  المجال.   تدريب    في هذا 

البيانات المالية أن تمتد سنوات  خصوص من يعتمد للتوقيع على تلك  ب تفق  أ
أن يكون عامل الخ برة   إلى  سنوات، لأن هذه البيانات تحتاج  10إلى    تهخبر 

 ً الصناعة   وزير سعادة لمسألة إعطاء هذه الصفة في هذا التوقيع. نشكر   امرادف
 20المرسوم    وإخراج  ،على تبني عدد من المواد في هذا الجانب  والسياحة  التجارةو

هذا    لأن  ؛ الحكومة الموقرةل، ونتوجه بالشكر كذلك إلى  ا الشكبهذ بقانون  
،  سوف يغطي نواقص كانت موجودة في التشريع البحريني  المرسوم بقانون 

 وشكرًا. 
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 الرئيــــس: 
 .  صباح سالم الدوسريشكرًا، تفضل الأخ  

 

 : صباح سالم الدوسريالعضو 
الرئيس،    الل   ه  شكرًا سيدي  ً أسعد   5حب رأ  .كل خير با  صباحكم جميع

ياني وزير    بن  دي سعادة الأخ العزيز زاب   والسياحة   التجارةالصناعة وراشد الز
الشؤون المالية    لجنة إلى  والشكر موصول    .تعاونه التامعلى وجوده معنا وعلى  

ً رئيسً   والاقتصادية  على هذا التقرير المهني. بخصوص المرسوم بقانون    ا وأعضاء
 ( لسنة  15رقم  الحسابات  م 2021(  مدققي  هذا  إ  ، الخارجيين  بشأن  ن 
 10ويشجعهم على الالتحاق    ،لتوفير فرص للبحرينيين  ايعتبر رافدً   بقانون  المرسوم

ية فقري لشركات  العمود  ال هذا النظام يعتبر  ، فبهذه المهنة المهمة والضرور
والقطاع الخاص في أمس الحاجة إليه، حيث إنه سوف يفتح باب    ،المحاسبة
إلىي  ، وسوفالتوظيف المهنيجودة الأ  ؤدي  وإنجازه بصورة منظمة    داء 
ية سوف يساهم بشكل أساسي في دفع  أن هذا المرسوم بقانون    ا كم  ،ودور

أرجو   لذلك  البحرين،  مملـكة  في  الاقتصادية  التنمية  عليهالعملية   15  ، موافقة 
 ً  . اوشكر

 

 الرئيــــس: 
 .  أحمد مهدي الحدادشكرًا، تفضل الأخ  

 20 

 :أحمد مهدي الحدادالعضو 
ً شكرًا    ا. بداية أود أن أتقدم بالشكر سيدي الرئيس، صباح الخ ير جميع
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المرسوم  هذا  على  الموقرة  الحكومة  يتيح    بقانون  إلى  سوف  الذي  المهم 
لحصول على العمل فيما يخص تدقيق الحسابات.  ل  اللمواطنين البحرينيين فرصً 

الشركات الخاصة  بقانون، فإن  المرسوم  هذا  حسب  ب   :ا أولً ان،  استفسارلدي  
المسؤول  وأعتقد أن  ،  بالتدقيق سوف تنقل إليها مهمة مراقبة غسل الأموال

 5وكذلك الجهات المختصة في    ،البحرين المركزيمصرف  هذه المهمة هو  عن  
نقوم  و ، محاسبة وخاصة الصغيرة منهااللماذا نقحم شركات ، فوزارة الداخلية

على  ستقع    ومصاريف   ا تطلب ذلك رسومً يقد  و  ،إعطائها مسؤوليات كبيرةب
الشركات  هذه  إلى   ثانيًا:  ؟كاهل  وزير    سؤالي  و سعادة    التجارة الصناعة 

ً   والسياحة، لأن هناك   ؟نشاء هيئة تدقيق للحساباتلإا هل هناك نية مستقبل
هيئات   لديها  الحسابات،  جهات حكومية كثيرة  وزارة  لتدقيق  تفكر   10فهل 

ً والسياحة  التجارةالصناعة و   وشكرًا. مثل هذه الهيئات؟نشاء  إفي   امستقبل
 

 الرئيــــس: 
 . منى يوسف المؤيد  ت الأخ يشكرًا، تفضل  

 15 

 :منى يوسف المؤيدالعضو 
 ن الهدف منإ.  بكل خير   أسعد الل   ه صباحكم س،شكرًا سيدي الرئي  
يادة أعداد مكاتب التدقيق الخارجية في ظل تزايد    هذا المرسوم بقانون هو ز

تقديم   في  بالتزاماتها  الوفاء  من  تتمكن  حتى  البحرين  في  والبنوك  الشركات 
 20ووضع ضوابط    ،وتعزيز المصداقية  ،بياناتها المالية المدققة في المواعيد المحددة

أجانب مدققين  لدخول  صحيحة،  ا  جديدة  بأسس  عدد  إ حيث  لسوق  ن 
المكاتب الحالي لا يلبي الاحتياجات في ظل تزايد عدد الشركات المسجلة،  
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الخارجي التدقيق  لمكاتب  الشريك  تدوير  عملية  عالمي    ،وكذلك  مبدأ  وهو 
سنوات ومكتب التدقيق    3  تغيير الشريك كل ب  معنيوهو  ا،  وليس مستجدً 

بالمهن    صدار المرسوم بقانون في النهوض إسنوات. تتمثل مبادرات    5كل  
وإنشاء سجل    ،لالتحاق بهذه المهنةعلى االمحاسبية وتشجيع البحرينيين المؤهلين  

 5المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، واستحداث نظام    جميعخاص لقيد  
فروع   وإنشاء  للمحاسبة  تطبيقه لإنشاء مكاتب  يتم  موحد متكامل وشفاف 

خ برات العالمية، وكفالة  شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية ذات ال
 ً أخير الخاص.  للقطاع  المقدمة  المحاسبية  الخدمات  جودة  أتمنى    ،اضمان 

مهنة التدقيق من أهم  كون    ؛الاهتمام بملاحظات جمعية المحاسبين البحرينية
 10يجب على المدقق  و الأدوات الرقابية على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية،  

والالتزام  اللازمة  وعلى الممارسة العملية  تعليم جامعي  أن يكون حاصلًا على  
ية. وتقترح الجمعية إنشاء هيئة أو جهاز متخصص   بساعات التدريب السنو

المهنة شؤون  ت  كما    ،لمتابعة  أن  ادراسة    ىجرأتمنى  لهذا  لبيان  السلبي  لتأثير 
  ، شركة  24وهي    ، القانون على عمل الشركات الحالية الموجودة في البحرين

 ً  15 ا. وشكر
 

 الرئيــــس: 
 . أحمد سالم العريض شكرًا، تفضل الأخ الدكتور  

 

 20 : أحمد سالم العريض العضو الدكتور

، الموقرة في هذا الموضوع  لجنةلسؤال  لدي فقط    شكرًا سيدي الرئيس،  
"1)البند   يقول:  اللجنة  تقرير  في  مواكبة  (  بهدف  بقانون  المرسوم  جاء 
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ا  ضمن المرسوم بقانون عددً حيث تيقول: "...  بعد ذلك  و   ت..."، المستجدا 
السابق، فقد نص على   القانون  لم تكن موجودة في  من الأحكام الجديدة 

لقيد   المشتغلين  جميع إنشاء سجل خاص  المشتغلين منهم وغير    ..."، المدققين 
ذلك،  أرجو توضيح  ؟  ما المقصود بغير المشتغلين في هذا الموضوعالسؤال هو:  

ً و  5 . اشكر
 

 الرئيــــس: 
 .  عبدالرحمن محمد جمشير  شكرًا، تفضل الأخ  

 

 10 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو 

تقرير من  لاحظت    .على تقريرهاوأشكر اللجنة    شكرًا سيدي الرئيس، 
المداولات  في  معهم  اشتركت  البحرينية  المحاسبين  جمعية  أن  قد  و  ،اللجنة 

رير  بعض التوصيات التي تقدموا بها، ولـكن تق المؤيد  خت منى  أكرت الذ 
يأت   لم  نفسه  المحاسبينعلى    اللجنة  إنهم    البحرينية،  ذكر رأي جمعية  حيث 

 15منها أنهم أخذوا برأيها، كما  توصية واحدة  ضمن  توصية ولم يذكروا    12قدموا  
وبدقة    كاملًا أنهم لم يفندوا سبب عدم أخذهم برأيها! وعندما تقرأ التقرير  

ً و  ها،توصياتول لن تجد أي ذكر لهذه الجمعية ف    .اشكر
 

 الرئيــــس: 
 20 خالد حسين المسقطي.   شكرًا، تفضل الأخ  
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 خالد حسين المسقطي:  العضو
الرئيس،  سيدي  جمشير   ا ردً   شكرًا  عبدالرحمن  الأخ  استفسار   ،على 

التوافقات التي تم التوصل  لأهم عرض  هناك أن يكون على  اكنت مصممً 
كونهم    البحرينية   جمعية المحاسبينو إليها بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  

 5أن هناك    يانيالز سعادة الوزير الأخ زايد  وقد أكد    ،أصحاب مكاتب المحاسبة
 ً التفاهم    انوع الموادحل  وصول إلى  للمن  أن  على  حرصنا  كما    . لتفسير هذه 

يتضمن بكل وضوح  جمعية المحاسبين البحرينية  لة عرض  يكون ضمن تقرير اللجن
وقد تطرقت    ،ضمن هذا العرضإليها  التوصيات التي تطرقنا  وكل التوافقات  

ه  أنوهذا يعني    ،اد التي تعلقت بها هذه التوصياتإلى الموفي بداية مداخلتي  
 ً  10تطرقنا إلى هذا  حيث    ،همعالمرفقات الموجودة  با  يجب قراءة التقرير كامل

حًا،  واضذلك  أرجو أن يكون  ف   التي تم التوصل إليها،  التوصياتوالاجتماع  
 وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 15 ت جميلة علي سلمان.  الأخ يشكرًا، تفضل  

 

 جميلة علي سلمان:   العضو
الرئيس،  سيدي  المرسوم  إلى  بالنسبة    شكرًا  من لهذا  عدد  دي 

الفقرة الأخيرة   10استوقفتني المادة    . الوزيرالملاحظات والأسئلة إلى سعادة  
 20المتعلقة بشروط وضوابط شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية. هذه  

  ، كما يجب توظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين"  :المادة نصت على
 ً أهداف المرسوم  قراءة  عند    "،اوذلك بعد القيد في السجل متى كان ذلك ممكن
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ً أنه سوف  يركز على  نجد أنه     ، توظيف البحرينيينإلى  كبيرة بالنسبة    ايفتح آفاق
إجراء  وبالت أي  أو  مشروع  أي  آفاق  سوف  أكيد  الشباب  توظيف  يفتح 

  ، سلطة تشريعيةسندعمه بصفتنا  الخ برة في جميع المجالات    أصحاب البحرينيين  
ً متى  "عبارة  أعتقد أن  ولـكن    ،جدًاممتازة  بداية الفقرة كانت     " اكان ذلك ممكن

يعاتنا  نصر  عندما  نحن    ،شكل أي إلزام على الشركات الأجنبيةتلن    5ح في تشر
مهنة  أو في  مهنة الهندسة  أو في  سواء في مهنة المحاسبة  ـ  لشركات الأجنبية  ل

خدمة  هو  في المقام الأول    ذلك  الهدف منمن الطبيعي أن  ف  ـ   المحاماة وغيرها 
أيًضا  من الخ برات الأجنبية، ولـكن يهمني  الاقتصاد البحريني والاستفادة  

هل هذه الشركات ستوظف وتدرب  و  ،المواطن البحريني  منه   ما سيستفيد 
ً في رأيي من الأفضل عدم وجود عبارة "البحرينيين؟    10  ، "اإذا كان هذا ممكن

المرسوم  وخصوصً  أهداف  من  أن  للتوظيف.  إيجاد  ا  جديدة  كما  آفاق 
هيئة  استوقفتني   بالمادة    القانونيين   المستشارين مذكرة  يتعلق  من    44فيما 

بشأن المسؤولية التأديبية لدى مدققي الحسابات التي تنص    3البند    ، المرسوم
ا التي نصت على  أيضً   47والمادة    ، ألف دينارمائة  على الغرامة التي لا تتجاوز  

 15ألف    100ولا تزيد على    ،دينار  آلاف  10الحبس والغرامة التي لا تقل عن  
ما سيقال في هذا الموضوع  لدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع احترامي  

بالنسبة   تبريرات  اوأي  للسلطة  ف  ، لغرامةإلى  سواء  ية  تقدير سلطة  هناك 
أو   أنلالتأديبية  إلا  القضائية،  بالنسبة    نالسلطة  الموضوع  هذا  أن  إلى  نرى 

ه  تحسب ما ذكر ـ ب من مبررات المرسوم  حيث إن    ، مبالغ فيهأمر  لغرامة  ا
 20لالتحاق بالمهنة  على ا البحرينيين المؤهلين  ـ تشجيع    القانونيين  هيئة المستشارين 

المحاسبية المكاتب  أن  و  ،وكذلك  الطبيعي  لها  من  يوضع  أن  مهنة يجب  أي 
المستشارـ ب فترة    ذولـكن نحن من   ،تنظيم أقررنا قانون  ـ  ن  وحسب ما ذكر 

الهندسية،   المهن  دي  ولمهندسين ستمن قبل ا تكب  أي أخطاء تروممارسة 
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القانون  ، وباناس كثيرينأبأرواح   ما هي  يمكن أن نسأل  لمقارنة مع هذا 
في تصوري هي في المقام الأول التي  الأضرار الجسيمة    ؟الأضرار الجسيمة
الأشياء اللصيقة بالإنسان نفسه، في هذا القانون  والممتلكات  وتمس الأرواح  

وضعت غرامات قليلة، بينما بالنسبة إلى  ـ  ية  ممارسة المهن الهندس ـ قانون  
 5  ية قدير فيها ت حتى لو كانت السلطة  جدًا!  الغرامات عالية    ، مدققي الحسابات

المكتب  أن  ا  وخصوصً فإنها لا تتناسب،  جسامة  المهما بلغت من    ها أرى أن
  ، سوف يحال إلى اللجنة التأديبيةفإنه  ارتكب مخالفة  إذا  أو مدقق الحسابات  

س و ثم  هي  ومن  الغرامة  عليه  المحكمةستقرر  إلى  تحكم    يحال  قد  عليه  التي 
بالذاتو   أيًضا،  بالغرامة الوضع  هذا  في  الوزير  سعادة  إلى  إذا    هو:  سؤالي 
عليه  محاسب  ارتكب   وقررت  التأديبية  اللجنة  إلى  وأحيل  تأديبية   10مخالفة 

عليه  كم  الذي قد يح إلى القضاء  لته أيًضا  اوأح الغرامة، ثم قامت هذه الجهة  
سوف يحكم عليه بالغرامة من  هذا أن مدقق الحسابات ، فمعنى ذلك بالغرامة
ذا  هتفسير  سعادة الوزير  على  فأتمنى   ـ   ا المحاكم أيضً و اللجنة التأديبية    ـ  جهتين
  تفسير أرى أن  المذكرة  ب  سياستئناو ولـكن من قراءتي  فربما لم أفهمه،    ،النص

يقة. الشيء الآخر  هذا النص   15  26من المادة    9بالنسبة إلى البند  ،  بهذه الطر
ية  "  :الذي ينص على يحظر على مدقق الحسابات تقديم أي أعمال استشار

،  هذا النصأرى غموًضا في    ،..." للشركات أو المؤسسة التي يدقق حساباتها 
لا    هفسرت عندما سئلت عن هذا النص بأنقد  وإن كانت وزارة التجارة  

ً  فإن هناك استشارات، الم يقد من تيمنع  من   9بين البند   ا في الحقيقة تضارب
 20مدقق الحسابات في  "ل  على:  الذي ينص  21من المادة    3البند  و  26  المادة

المالية   المجالات  في  والدراسات  والمشورة  الخ برة  تقديم  مهنته  سبيل مزاولة 
والضريبية بينما  "والاقتصادية  المادة    9البند  .  على  "  :يقول  26من  يحظر 

يةم . في هذه الحالة مخالفة أحكام  " دقق الحسابات تقديم أي أعمال استشار
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وفقً  القانون  للمادة  هذا  الحسابات  44ا  مدققي  على  جزاءات  لو  ف  ،ترتب 
تقديم    التي تحظر علي    26من المادة    9ا للبند  وفقً ـ مثلًا ـ  قدمت استشارة  

هنا  الاستشارة   وفقً فإنني  للمساءلة  للمادةأتعرض  و44  ا  التضارب  ،  هذا 
والبند    26من المادة    9لبند إلى ابالنسبة  أعني    يتم الانتباه إليه،لم   أنه  أعتقد

ً   23ا المادة . أيضً 21 من المادة  3  5كل  وربما    ،امن المرسوم استوقفتني كثير
  لي  إليس فقط بالنسبة    ،هذه المادةالقلق والخوف من هذا القانون هو في  

ً كوني   التجار  وربما  ير من المحاسبين  بمخاوف قطاع كأيًضا  أثار    هولـكن  ا،مشرع
وغيرهم، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع مدققي  

ولـكن    .الحسابات العامة،  المساهمة  الشركات  على  النص  تطبيق  مع  أتفق 
ً   .هذا النص ليس له مثيلأن  لشركات الأخرى أتصور  إلى ابالنسبة    10ا في  طبع
لمقارنة بين  ـ لب أن أشكر اللجنة على هذا الجهد المبذول في الجدول  البداية يج

المقارنة   المرسومو التشريعات  أعدته  ـ  هذا  ً فقد    ،الذي  كثير بأن  ا  سعدنا 
هذه المادة  إلى  بالنسبة    .المرسوموهذا    نقارن بين القوانين في الدول المقارنة 

ً   جد لم أ هذه القيود  أضع  لماذا    ! لماذا؟والسؤال،    ،في القوانين المقارنة  الها مثيل
 15القيود  وضع  ومن المهم    ،المال العامحماية  على الشركات الأخرى؟ من حقنا  

مستو  كل  تحقق  والحماية  يات التي  بالنسبة  وأيضً   ،الشفافية  الشركات  إا  لى 
يقة على الشركات ال وولـكن    ، الأخرى غير جيد،    ثانيةضع قيود بهذه الطر

أنواع  ت  وأرى أن   المادةستثنى  الثانية من تطبيق هذه  في جزئية    . الشركات 
لأوراق المرفقة بالمرسوم  ل  من خلال قراءتيوجدت  هذه المادة  من  أخرى  

 20إلى  عنه ـ    ةإجاب الأتمنى  ـ الذي  سؤالي  و  ،موضوع رجعية القانونأمرًا يخص  
نحن بصفتنا    ،تثبيت هذه الإجابة في مضبطة الجلسةهو بهدف  سعادة الوزير  

فيه ما ينص    جدلم أبأكمله  قرأت المرسوم  ولـكن عندما    نعرف ذلك،  قانونيين
ـ  وزارة التجارة  ـ التي منها رأي  بعض الآراء    ت أثير   في حين   ، على الرجعية
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لا شك   فموضوع رجعية القانون  ،في بداية صدور المرسوم بأن هناك رجعية
نية قد  أوضاع قانو   لديسيثير مشاكل.  ـ  ا في هذا الموضوع  خصوصً ـ و  هأن

  ، شركات أخرىوعقود أبرمتها شركات مدققي المحاسبة مع بنوك  و  ،استقرت
عقودً و تكون  إذا    اقد  الأجل.  يلة  أن   كانطو على  ينص  أوفق    ني القانون 

 5هل هذا هو تفسيرهم لرجعية القانون؟ ما هو مصير  ف  ،الأوضاع خلال سنة
إجابة واضحة    ما أردنا الحصول عن  اهذ  ؟ العقود والأوضاع التي استقرت

هل    بخصوصهذا الموضوع    عنوبناء على إجابة سعادة الوزير    ه،بخصوص
 ، وشكرًا.شاء الل   ه مداخلة أخرىإن   لي سوف تكون أو لا، رجعية فيه  
 

 10 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.  
 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:
الرئيس،  سيدي  وال  شكرًا  العقوبات  عن  تكلمنا  نها  فإ   جزاءاتإذا 

وخصوصً  مناسبة  المرسوم  هذا  في  الانفتاح  جاءت  أن  نرى  عندما   15ا 
شركات  و شركات محاسبة عالمية  جلب  ت سالاقتصادي والدعوات للاستثمار  
ً و  ،متعددة الجنسيات إلى البحرين ً   اتكون البحرين مركز لها في منطقة    اإقليمي

  قف عن الس  أو حتى منطقة الشرق الأوسط. عندما نتكلم   ،مجلس التعاون
ة  لأن واحد  ؛أي مبالغةفيه  لا أرى  فلعقوبات  لالسقف الأعلى    أو الأدنى  

 20حماية المجتمع  مهمتنا    .التدقيق عليهومتابعة غسل الأموال    هامنها من اختصاص
هل هذه الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات    ،وحماية أرواح الناس
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يطلق    ،كشركة محاسبة   هومررتخطير  الموضوع  هذا الالوطنية إذا تغاضت عن  
هندسة بناء سيتسبب ذلك  المهندس في  عندما يخطئ  اليوم    لا.   ؟ لها العنان

  ،أكثر   أو   أقل أو    10، قد يكون عددها مثلًا  أرواح لا سمح الل   هفي خسارة  
جرائم عابرة للحدود، وقد تقع في يد منظمات  فهي  موال  أجرائم غسل ال  بينما

 5للعقوبة  لسقف الأعلى  اارتفاع  ف  ، ل الآلافمقت في    تتسبب رهابية تديرها وإ
  مثل هذه الشركات ذلك لبل يمكن  ،  ما يبرره. أنا لا أرى أن فيه خطأ  هل

المال  ، هذا بالنسبة إلى الشركات المساهمة، والتي تكون كلماتها هي الفصل
الخاصةوالعام،   المساهمةو  ،الشركات  غير  الشركات  الشركات    .حتى  أما 
مصدر الثقة للمساهمين أو لأعمال    هكون سيينشر وسريرها  تق إن  قلنا  ف المساهمة  

أعمال   في  المؤشر  ارتفاع  الشركة،  لبورصة  الالبورصة.  هذه   10حتى  وأسهم 
الزمنية لهذه الشركات    دالمد  23وضحت المادة  أالشركات غير المساهمة التي  

مصدر    اصغيرة لا أحد يعلم أنه ال حتى الشركات غير المساهمة    .له ما يبرره
العالمي المستوى  على  الأموال  يأتي من مصادر غسل  فهنا  شركات    ،  دور 

أي شك للحفاظ على  عند حصول  مع مسؤولية الدولة    ا المحاسبة ومسؤوليته
 15لم  البحرين كمركز. واليوم المنظمة العالمية في باريس لمكافحة غسل الأموال  

عبث تجعل   الأوسط عن  الشرق  في  مركزها  فهي  البحرين  جدية  تعرف  ، 
الدولة وجدية الأجهزة الأمنية وجدية الحكومة في مكافحة هذه الآفة. أنا  

ً و  ،في هذا المرسوم المنصوص عليها  ومع العقوبةبقانون مع المرسوم   . اشكر
 

 20 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  
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 العضو علي عبدالله العرادي: 
لى إبداية كل الشكر    .شديدة  في عجالة سأتكلم    شكرًا سيدي الرئيس،  

اللجنة المرسوم بالتوأنا    ، رئيس وأعضاء    بقانون الذي أتوافق  أكيد مع هذا 
ً وا، لأنه بداية خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد تضمن  معه تمامً    ا وضع قانون
 ً العامة  امتكامل أحكامه  العملية من خلال   5أو كيف سيكون    ،يحكم هذه 

ما هي  و ،جراءات القيد في السجلإما هي  و  ،الحسابات  يمدقق لهناك سجل  
ال أو    ،دارةإصلاحيات  والعقوبات  والمهام  بالالتزامات  انتهاء  ذلك  وغير 

  ،المسؤولية التأديبية. لـكن لدي ملاحظة عامة واحدة على مجمل هذا المرسوم
ً أولً هذا    ،تضمن هذا المرسوم مجموعة من المفردات التي لم نتعود عليها   :اا. ثاني

 10  ، منضبطة من ناحية الصياغةالتضمن كذلك مجموعة من الأحوال المطاطة غير  
ً   ،وهناك أمثلة كثيرة على ذلك   نص فقد  فيما يتعلق بالفصل السادس    :امثل

لمدقق  على: التأديبية  في    يالمسؤولية  السابع  الفصل  في  وكذلك  الحسابات، 
لتوقف عن العمل  على جمل من نوعية اعتزال المهنة أو افقد نص    ، العقوبات

 ً ا بمعنى ما هي آلية اعتزال العمل؟  أو غير ذلك. هذه المفردات مطاطة كثير
ً قد  كيف نتأكد أنه    15ا موضوع اعتزال العمل أو اعتزال المهنة؟  حدث فعل
الذي أحيل إلى التأديب قد توقف عن العمل    تحديد أنوكيف نستطيع  

 ً ك، وإذا كان هذا ما  اللائحة ذل ربما تبين    ؟ ا بعد مرور ثلاث سنواتفعلي
فيمكن أن   اللائحة،  في  في ذلك، ولـكن    يفهميكون  سيكون  غير دقيق 

مجموعة من المفردات والجمل لا أعرف إذا  ـ  للأمانة  ـ  وجدت بأن هناك  
 20الأستاذة دلال    ناأستاذتـ  ن في هذا المجلس  وكان أصحاب السعادة القانوني

وجدت    نيختلفون معي، ولـكنيتفقون أو ي سلمان ـ  الأستاذة جميلة  الزايد و
 ً المرسوم    أنا  فعل هذا  في  التي وردت  العبارات  من  الـكثير  بقانون  هناك 
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وجه  تبي ن القرارات أو اللائحة التي ستصدر بوعلى الأقل  ، يستحسن ضبطها
جدً ؛  مفصلودقيق   عامة  فقط.  الأنها  ملاحظتي  وهذه  النهاية  ،  هذا  في 

بقانون   الصحيحالمرسوم  الاتجاه  ي،  في  أنه  البحرين  وأعتقد  رفد  في  ساهم 
فرص عمل    يوفرلى الشركات الموجودة، وكذلك  إبشركات دولية تضاف  

 5  بقانون،   المرسومهذا  كيد مع  بالتأ وأنا    ،للبحرينيين المحترفين في هذا المجال
ً و  ا. شكر
 

 الرئيــــس: 
انتباهكم  أ  أنت  بحب أشكرًا،    مرسومً أننا  لى  إلفت   ، بقانون  انناقش 

 10ولا نناقش مواد هذا المرسوم.    ،بقانون يؤخذ برمته أو يرفض برمتهوالمرسوم  

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية    نفإوبالرغم من الملاحظات الوجيهة  
أردت    .ونشكرهم على هذا الجهد الـكبير   ،ذل فيه جهد كبير وب    حًا كان واض 

التساؤل عنها قد يكون  كثير من الأمور التي تم  الـن  أ وهي    أقول كلمة  أن
التنفيذية  لوهذا يعطي مرونة أكبر    ،اللائحة الداخلية  توضيحها   محل  لسلطة 

 15ن يقوم بتكييف الأمور بالشكل الذي يخدم الغرض  بأ سعادة الوزير    ممثلة في

ً   سأعطيمن هذا المرسوم بقانون.   أن  سعادة الوزير، وأرجو  لا  الكلمة أخير
سوف نصوت على المرسوم بقانون.  ، وبعد ذلك هناك توضيح مختصريكون  
ياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.    تفضل  سعادة السيد زايد بن راشد الز

 

 20 وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

ً   شكرًا سيدي الرئيس،  اليوم أننا  ما تفضلت  . كاصبحكم الل   ه بالخ ير جميع
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بقانون  التصديقبصدد   المرسوم  أولً   ،على  المناسبة  أتقدم  وبهذه  أن  أود  ا 
لجنة أعضاء  إلى  في  والاقتصادية  المالية    الشؤون  بالشكر  التباحث  تم  لأنه 

ا أود أن أشكر  تفاصيل كثيرة في أكثر من جلسة وأكثر من مكالمة. وأيضً 
في عدة مناسبات سواء    االمحاسبين القانونيين الذين تم الاجتماع معه   ةجمعي

 5مجلسكم الموقر. الهدف هو تطوير    ة أو بمعية اللجنة في قاع   على حدة في الوزارة 
ية  ولدينا    ،ككل   ةصنعهذه ال ـ التي  تطور وتقدم في عدد السجلات التجار
التي شملناها في القوانين بوجود  ـ  يمكن اليوم أن نلبي الجهة الرقابية منه  لا  

ً   24في حدود  ت، وهي  عدد محدود من المكاتب التي ذكر  بير  . جزء ك ا مكتب
ومن فلسفة    ،هاقديم يصعب دخولالقانون  في المن محدودية هذه المكاتب  

و عدم    تها ستراتيجيا الحكومة  مع  الاستثمار  وتشجيع  الإجراءات   10تسهيل 
نحافظ على مستوى الرقابة ومستوى  أي أن    ،االإخلال بالجهة الرقابية أيضً 
المحاسب  الموضوع، لأن دور    بهذاا فيما يتعلق  الخدمة والمصداقية خصوصً 

لحسابات  إلى ا تنظرون  لا  أرجو أ  ؛ لذا حساباتالتصديق على  ال الخارجي هو  
ا تنعكس على البنوك  هي أيضً   ، بل تخص المساهمين في الشركة فقطعلى أنها  
 15المتعاقدين  وعلى    ،على الذين يعملون من خارج الشركة مع الشركةو  ، التي تمول

ً   أحد   عندما يأخذفمع الشركة.   ير ً   ا تقر من طرف ثالث خارجي    ا معتمدً   ا مالي
المالية    هيأخذ الصورة  وانعكاس  الشركة  لهذه  المالية  الحالة  على  بمصداقية 

يأخذ بناء عل  ،بوضوح   ، كيف يتعامل مع هذه الشركة  ،قرارات  ى ذلك و
لا، وهل  يدينهم  وهل   منهم  أم  عليهم،  أو  يشتري  انعكاسات  فهناك  يبيع 

 20ن كانت شركة عائلية أو شركة  تتعدى المساهمين فقط في هذه الشركة، وإ
بالصورة الأكبر هو    اأيضً   . لهم تعامل مع السوق الخارجيف  ،مساهمة مقفلة

وثيقة التي تعتمد عليها الدولة  الهذه    ،حماية المناخ الاستثماري في البحرين
يعتمد عليه المورد في النظر إلى مصداقية حال الشركة    ايعتمد عليه و الممول    ا و
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جهاز    . المالي على  وجود  العمل  بهذا  تقوم  التي  الشركات  من  مجموعة  أو 
وجود رقابة من الوزارة والمصرف  و ،من الـكفاءة والمصداقية مستوى عال  
مسؤوليتنا ودورنا    ت مازالف  ،دور لن تتخلى عنه الحكومةال  اا، هذالمركزي أيضً 

ي    ،الرقابة ألا  البنك  فأرجو  أو  الرقابي  الحكومة تخلت عن دورها  أن  فهم 
 5ي كذلك فيما يخص القطاع المصرفي، فهذا حق أصيل وواجب علينا  المصرف 

تصدر  ـ سمثلما تفضلت  ـ القانون هذا لحماية الاقتصاد والمجتمع.  به أن نقوم 
أكثر.    ،لائحةه  ل وتوضيح  تفسير  فيها  سيكون  في  وواللائحة  اضطررنا  لو 

نغير القانون برمته.    أنس من  ل التغيير في اللوائح أسرع وأسفنغير  أن  المستقبل  
مثلما ذكر و  ،خوان في جمعية المحاسبينإجرى التباحث في عدة مواضيع مع ال

التوافق مع    المسقطي   الأخ خالد التي ح صرت، فقد تم  النقاط   10بخصوص 
الل   ه  ـ  والباقي  بعضها،   ، في اللوائحأكثر    نوضحها نحن في طور أن  ـ  إن شاء 
 وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 15 .  أرجو الاختصارو الأخت جميلة علي سلمانتفضلي شكرًا،  

 

 العضو جميلة علي سلمان: 
لم يرد على  وأنا استفسرت من سعادة الوزير    شكرًا سيدي الرئيس،  

ية للشركة أو المؤسسة   سؤالي بالنسبة إلى موضوع ما هي الأعمال الاستشار
 20  فلم يكن الذي أرفق  لى الرد الموجود  إبالنسبة    ؟الحسابات   و مدقق  ها التي يحضر

 ً والمادة    ،ن هذه المادة تعتبر من أحكام القانونإحسب ما قلت ب لأنه  ا؛ كافي
يصل    44 الترخيصوإالغرامة    لىإرتبت جزاء  إلغاء  العقوبات  ،  لى  هذه 
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ً   ا ا عندما يكون نصً خصوصً ـ  النص  فإن  بالتالي  و   ؛سهلة  ت ليس ً   ا جزائي   ا أو فعلي
ً أيفترض  ـ  شكل عقوبة جزائية  ي لا يمكن أن أترك أو أحدد    .ان يكون واضح

ن تكون موجودة بنص واضح  أ يجب    هالأن  ؛هذه الأفعال للائحة التنفيذية
سبق أن  أنني    ا خصوصً   ؟ فبالتالي ما هي الأعمال   ،وتكون تحت رقابة القضاء

 5ولة مهنته  الحسابات في سبيل مزا  ققأباح لمد   21من المادة    3ن البند  إقلت  
والاقتصادية   المالية  المجالات  في  والدراسات  والمشورة  الخ برة  تقديم 

أن تكون    المفترضمن  أليس    ؟ما هي الأعمال المحظورة  إذن  .والضريبية
سعادة    على أتمنى    ؟ بسيطة  ت جزاءات ليس  ترتب عليها ي   هواضحة في القانون لأن

ما هي الأعمال التي يحظر على  ـ  حتى تثبت في المضبطة  ـ  يحدد لنا    أن  الوزير 
 10 ؟ وشكرًا. مدقق الحسابات ممارستها

 

 الرئيــــس: 
الصناعة   وزير  ياني  الز راشد  بن  زايد  السيد  سعادة  تفضل  شكرًا، 

 والتجارة والسياحة.  
 15 

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
حث مع جمعية هذا الموضوع ب    ،أكرر إجابتيس شكرًا سيدي الرئيس، 
ن على العمل عليه،  ون والقائمأ الشهذا  ن ب ووهم المختص  البحرينية،   المحاسبين 

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  مع    نا اجتماع في  ا مرة أخرى  حث أيضً وب  
 20ألا يكون هناك تضارب بين    على بحضور ممثلين من المدققين، وتم الاتفاق  

أما    محظور،إذا كانت الاستشارة تمس التدقيق فهذا  و   ،التدقيق والاستشارة
  . هو في القانون   كما إذا كانت الاستشارة في مجال آخر فهذا شيء جائز ومتاح  
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وضوح    لديها ليس    سلمان  جميلة  ت الأخ  ربما  ،لقائمين على الصنعةإلى ابالنسبة  
ارنا  باعتب ونحن  ،  القائمين على الصنعة والمشرفين عليها في السوق  كامل، لـكن َّ 
ً و ى ذلك، ن علومتفاهموتصور واضح وكامل  ، لدينا جهة رقابية  ا. شكر

 

 5 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 10 الرئيــــس: 

الأخ    تفضل  بالاسم.  نداء  بقانون  المرسوم  على  رأيكم  نأخذ  سوف 
 المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

 
)وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم   

 15 على هذا المرسوم بقانون نداء بالاسم( 
 

 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
 موافقة.   

يض:  العضو الدكتور أحمد سالم العر
 20 موافق.  
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 العضو أحمد مهدي الحداد: 
 موافق.  

 مد:العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمح
 موافق.  

 5 العضو جمال محمد فخرو:

 موافق.  
 العضو جمعة محمد الـكعبي: 

 موافق.  
 العضو جميلة علي سلمان:

 10 موافقة.   

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
 موافقة.   

 العضو جواد حبيب الخياط: 
 موافق.  

 15 العضو جواد عبدالله عباس: 

 موافق.  
 العضو حمد مبارك النعيمي: 

 موافق.  
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 العضو خالد حسين المسقطي: 
 موافق.  

 العضو درويش أحمد المناعي:
 موافق.  

 5 العضو دلال جاسم الزايد:

 موافقة.   
براهيم منفردي:   العضو رضا إ

 موافق.  
 العضو رضا عبدالله فرج: 

 10 موافق.  

 العضو سبيكة خليفة الفضالة: 
 موافقة.   

 العضو صادق عيد آل رحمة: 
 موافق.  

 15 العضو صباح سالم الدوسري: 

 موافق.  
 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 

 موافق.  
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 العضو عبدالرحمن محمد جمشير: 
 موافق.  

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موافق.  

 5 العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

 موافق.  
 العضو عبدالله خلف الدوسري: 

 موافق.  
 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو 
 10 موافق.  

 العضو علي عبدالله العرادي: 
 موافق.  

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي: 
 موافقة.   

 15 العضو فؤاد أحمد الحاجي: 

 موافق.  
 العضو فيصل راشد النعيمي: 

 موافق.  
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 موافق.  

 حمد الخزاعي: العضو الدكتور محمد علي م
 موافق.  

 5 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  
 العضو منى يوسف المؤيد:

 موافقة.   
يلي خضوري:   العضو نانسي دينا إ

 10 موافقة.   

 العضو نوار علي المحمود: 
 موافق.  

 العضو هالة رمزي فايز:
 موافقة.   

براهيم حميدان:   15 العضو ياسر إ

 موافق.  
 الغتم: العضو يوسف أحمد 

 موافق.  
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
وننتقل الآن إلى  المرسوم بقانون. إذن يقر  موافقة بالإجماع..  موافق 

التالي  الأعمال  البند  جدول  بمناقشة من  الشؤون    والخاص  لجنة  تقرير 
والقانونية )بخصوص    التشريعية  المادة  بتعديل  قانون  من 143مشروع   )

) المرسوم   رقم  لسنة  54بقانون  لمجلس    م2002(  الداخلية  اللائحة   5بشأن 

. أيها  )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(  ،النواب
الإخوة، الوزير المعني بهذا الموضوع هو وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب،  
وهو سوف يغادر عند الساعة الحادية عشرة والنصف لارتباط مهم، فأرجو  

أطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه  ألا نطيل في المناقشة.  
 10 إلى المنصة فليتفضل. 

 
 العضو نوار علي المحمود:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.  
 

 15 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟  
 

 موافقة( )أغلبية 
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 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.  

 
 ( 111/ صفحة   4)انظر الملحق 

 5 

 الرئيــــس: 
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة.  
 

 10 العضو نوار علي المحمود:

الرئيس،   سيدي  بتعديل  ن  شكرًا  قانون  مشروع  اللجنة  المادة اقشت 
بشأن اللائحة الداخلية    م 2002( لسنة  54( من المرسوم بقانون رقم )143)

لمجلس النواب، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وانتهت إلى ما  
مادتين، تنص المادة الأولى على  ون ديباجة  ميتألف مشروع القانون    يلي:

 15  م2002لسنة  (  54( من المرسوم بقانون رقم ) 143استبدال نص المادة ) 
السؤال   على سقوط  النص  لتتناول  النواب،  لمجلس  الداخلية  اللائحة  بشأن 

ا من سقوطه بانتهاء الدور التشريعي، البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي، بدلً 
لمعالجة مشكلة سقوط عدد  كبير  من الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس في  

جميع    عن دور الانعقاد للإجابة  نهاية كل دور انعقاد تشريعي، لعدم كفاية  
 20الأسئلة التي تتعلق بالصالح العام. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وعلى ضوء  
وهيئة   الموقرة  الحكومة  ومذكرتي  الموقر  النواب  مجلس  لقرار  اللجنة  دراسة 
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التشريع والرأي القانوني، وما استعرضته من وجهات النظر بين أعضاء اللجنة  
القانو  إلى  والمستشار  انتهت  فقد  لها،  يليني  السلامة  أولً   :ما  ناحية  من  ا: 

ية، لـكونه   ية: ترى اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستور الدستور
ية للم شر ع في مجال تنظيم الحقوق والواجبات   يدخل في نطاق السلطة التقدير

يإبما يتراءى له م حققًا للمصلحة العامة، إذ    5ن نص في  ن دستور مملـكة البحر
 ( إلى  91المادة  الأسئلة  توجيه  في  النواب  مجلس  أعضاء  على حق  منه   )

في   الداخلة  الأمور  الوزراء لاستيضاح  الوزراء وغيرهم من أعضاء مجلس 
البرلمانية على أعمال السلطة   اختصاصاتهم، باعتبارها إحدى وسائل الرقابة 

توجيه السؤال   التنفيذية، على أن ي نظم القانون شروط وضوابط ممارسة حق
 10الجلسة العامة والحق في استرداده والنص  في  وإبلاغه والرد عليه وإدراجه  

 ً ثانيًا: من ناحية  . ( من الدستور94ا بنص المادة ) على حالات سقوطه عمل
والموضوعية: القانونية  ضوء    الملاءمة  في  القانون  مشروع  اللجنة  استعرضت 

يسع التي  والأهداف  البرلماني  السؤال  وعَرََضت  ل ى  وظيفة  تحقيقها، 
دَت   الملاحظات التي تضمنتها مذكرة رأي الحكومة وقررت وجاهتها، وأك َّ

 ً ت المادة ) ـ  1  : ما يليا عنها  فضل  15( من دستور مملـكة البحرين على  91نص َّ
حق أعضاء مجلسي الشورى والنواب في توجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء  

العا الأهمية  وقد تم    مة الداخلة في اختصاصاتهم. لاستيضاح الأمور ذات 
( المادة  نص  سنة  91استبدال  الصادر  الدستوري  التعديل  بموجب   )

دائرة    م 2018 بتوسيع  النواب  لمجلس  الرقابية  السلطات  يادة  ز بهدف 
 20المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، ومن ثَم   

بتعديل بعض أحكام المرسوم    م 2018( لسنة  49صدر المرسوم بقانون رقم )
( رقم  لسنة  54بقانون  النواب،    م 2002(  لمجلس  الداخلية  اللائحة  بشأن 

وتضمن تعديل النصوص المتعلقة بالسؤال، ولو كان ما أتى به مشروع القانون  
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جوهريًا أو يتماشى مع طبيعة السؤال لتضمنته التعديلات الواردة بالمرسوم  
بشأن    م 2002( لسنة  54مَ المرسوم بقانون رقم )نظ َّ ـ  2  بقانون سالف الذكر.

( حتى  133اللائحة الداخلية لمجلس النواب، السؤال البرلماني في المواد من ) 
في    التي (  143) الداخلة  الأمور  استيضاح  هو  منه  الغرض  أن  نَت  بي َّ

 5اختصاص الوزراء وغيرهم من أعضاء مجلس الوزراء أو للاستفهام عن أمر 
و للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، والاستيضاح  لا يعلمه العضو أ

همة، ومن ثم فإن أحكام السؤال  مأو الاستفهام م قرران للحالات الوقتية ال
جاءت متناسبة مع هذه الحالة الوقتية ومن غير الم تصور أن يمتد الاستفهام  

ل  نهاية الفص إلى  نهاية الفصل التشريعي، كما يترتب على تعليق السؤال  إلى  
حقق الهدف منه.  10تناولت اللائحة الداخلية  ـ  3  التشريعي أن يفقد أهميته ولا ي 

( مادة، نظمت آلية السؤال بشكل  11لمجلس النواب السؤال البرلماني في ) 
المادة )  ت  فنص  الم دد،  السؤال،  133ترتيبي من حيث  توجيه  على حق   )

أسبوع من  ( الاعتراض على استبعاد السؤال خلال  134وأجازت المادة ) 
د طلبات  135ونصت المادة )  تاريخ الإبلاغ بقرار الاستبعاد.  ( على أن ت قي َّ

 15توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وي بْلغ رئيس المجلس  
السؤال كتابةً    عن السؤال خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير  

بل م الإجابة كتابةً  خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ إ اغه به، وتقد َّ
هة لأعضاء مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين    عن الأسئلة الموج َّ

بلاغ السؤال. ( ي بْلغ الرئيس الجواب  136وإعمالًا للمادة )  يومًا من تاريخ إ
 20إلى مقد  م السؤال فور وروده، ويدرَج السؤال والجواب في جدول أعمال  

لهذا الإبلاغ لع لْم المجلس، كما ي درَج في الجدول أيًضا السؤال  أول جلسة تالية  
ج ب ع  ه الوزير ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس. وللوزير أن يطلب نالذي لم ي 

تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، ولا يجوز التأجيل لأكثر  
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المجلس. بقرار من  إلا  المدة  الوزراء   من هذه  غير    ـ   ولأعضاء مجلس  من 
جاو ز عشرة    ن طلب تأجيل الإجابة ع  ـ الوزراء   السؤال كتابة إلى موعد لا ي 
خصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة    أيام. ً   عنها وي  (،  141ا بالمادة ) عمل

التالية ما الجلسة  أعمال  ت درج في جدول  الأسئلة  بقي بعض  يقرر    فإذا  لم 
 5يد م دَد  زمنية للرد على  يتبين من النصوص أنه تم تحد  المجلس خلاف ذلك.

الم دد  بهذه  الالتزام  على  يترتب  و السؤال    السؤال،  اللزوم سقوط  باب  من 
لأن تلك النصوص راعت    ؛(143بانتهاء الدور التشريعي وفق نص المادة ) 

طبيعة السؤال ونطاقه الزمني، لـكونه م تعلقًا باستفهام أو استيضاح، ومن ثم  
جال لصلاحية السؤال، فيسقط بانتهائه،  فقد كان دور الانعقاد هو أنسب م 

 10وبالتالي يترتب على امتداد السؤال إلى نهاية الفصل التشريعي أن يتعارض  
لتلك   محددة، ولن تكون  ت قرر مواعيدَ  التي  النصوص  باقي  النص مع  هذا 

الم حددة أي جدوى تحقيق    ؛الم دد  إلى  الأصل  في  تهدف  الم دد  تلك  لأن 
هو الرد السريع على الاستفهام أو الاستيضاح  الغرض الأسمى من السؤال و

المقدم في أمر ذي أهمية عامة، حيث إن أهمية السؤال تكمن في أن يتم الرد  
 15( وإن  143إن المادة )ـ  4  عليه في الوقت المحدد له وإلا فقد تلك الأهمية.

ا أنها لم تمنع النائب   كانت قد قررت سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي إل َّ
التشريعي    ـ الدور  بانتهاء  سقط  الذي  السؤال  يستخدم    ـم وجه  أن   من 

حقه في توجيه السؤال ذاته في دور الانعقاد الذي يليه متى كانت المسألة  
للضوابط  مال قائمة، وفقًا  مازالت  في ذلك  همة  المقررة  والمدد  والإجراءات 

ا  ـ5الشأن.   يتضمن  أن  هو  الأساس  المقارنة،  التشريعات   20لنظام  بشأن 
أداة رقابة ممنوحة لعضو المجلس    باعتبارهالتشريعي في أي بلد السؤال البرلماني  

ا أحكامه فتختلف بشأنها لوائح الأنظمة البرلمانية تبعًا لخصوصية   التشريعي، أم َّ
واكبها  تكل بلد في وضع تشريعاته، فمن الأنظمة ما ينص على م دة للسقوط و
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م د خلال  السؤال  أحكام  تنظم  في  نصوص  به  المعمول  وهو  م قدرة  د 
يأخذ بهذا   اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب بمملـكة البحرين، و
يا والسودان، ومن الأنظمة ما لا   النظام عدد من الدول مثل الأردن وسور

تتناول آجالً   ،ي قرر مدة للسقوط النص أحكام لا  ا حتمية  فيواكب ذلك 
 5ب عليها سقوط السؤال، وعليه فلا ي مكن قياس  ومددًا زمنية، وبالتالي لا يترت

سابقه  على  النظام  السؤال  ـ  6  .هذا  م قررة  باعتباره  إن  برلمانية  رقابة  أداة 
لمجلس النواب يأتي ضمن أدوات الرقابة الأخرى وهي: )الاقتراحات برغبة،  

التعاون مع  ية  عدم إمكانوسحب الثقة من أحد الوزراء،  و الاستجوابات،  و
طلبات المناقشة العامة(، وكل و طلبات التحقيق،  والوزراء،  رئيس مجلس  

 10م يحق للمجلس الموقر اللجوء إليها بحسب  ثأداة لها طبيعتها والم دد المتعلقة بها،  
ا لا يستدعي إخراج السؤال   باعتباره  طبيعة ك ل  منها، وبقدر توافر شروطها، م م َّ

ـ  7  الفاعلية المستهدفة منه.  ة عن الإطار الم حدد له وبما لا يجعل لهيأداة رقاب
ال على  الأدوار  إح بالاطلاع  بانتهاء  سقطت  التي  الأسئلة  وبيان  صائيات 

التشريعية والمرفقة بقرار مجلس النواب، يثبت أن متوسط عدد هذه الأسئلة  
 15من إجمالي عدد الأسئلة المسموح بتقديمها في    ا في نهاية كل دور ( سؤالً 15)

ا، مما يؤكد أن هذه النسبة قليلة ولا ت عد ظاهرة  سؤالً (  280الدور وعددها ) 
   يتم من أجلها تعديل النص بما يتعارض مع باقي النصوص المنظمة للسؤال. 

المقرر  ـ  8 السؤال  لأحكام  التشريعي  النهج  مع  القانون  مشروع  يتعارض 
في   المقررة  السؤال  أحكام  م خالفة  عليه  يترتب  و والنواب،  الشورى  لمجلسي 

باعتبار  اللائح الشورى،  لمجلس  الداخلية  السلطة  أن  ة  يمثلان   20المجلسين 
ا ي وجب توحيد النصوص المشتركة والموازنة   التشريعية في مملـكة البحرين م م َّ

توصي اللجنة    توصية اللجنة:  والتهيئة بينهما قدر الإمكان وليس الاختلاف.
( من  143ة )عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادب
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 ( رقم  بقانون  لسنة  54المرسوم  لمجلس    م2002(  الداخلية  اللائحة  بشأن 
والأمر   النواب )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(. 

 وشكرًا. معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم،
 

 5 الرئيــــس: 

 أعضاء، سوف  3ملاحظات؟ عدد طالبي الكلام  هل هناك  شكرًا،   
 الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.  تفضلأعطي دقيقتين لكل عضو. 

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الرئيس،   سيدي  على   شكرًا  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة   10أشكر 

للأخذ   ومقنعة  وافية  مبررات  قدمتها  التي  المبررات  أن  وأعتقد  تقريرها، 
وخصوًصا في البند "ثانيًا"    بتوصيتها التي ذ كرت من قبل الأخ مقرر اللجنة،

حول الملاءمة القانونية والموضوعية حول هذا المشروع بقانون وخصوًصا في  
من اللائحة وإن كان فيها قرار بسقوط    143الذي ذكر أن المادة    4البند  

تقديم سؤاله مرة أخرى.   السائل من  تمنع  لم  أنها  إلا  الدور  بانتهاء   15السؤال 

أ تكون  قد  الظروف  أن  دقة.  أعتقد  أكثر  السؤال  يكون  وقد  فضل 
سؤالًا    15الإحصائيات التي ذكرتها اللجنة بخصوص البند السابع ومنها بقاء  

في نهاية الدور، لا يمكن أن تكون مبررًا كافيًا لتعديل هذه المادة، وخصوًصا  
إذا عرفنا أن السؤال البرلماني يعد وسيلة من وسائل الرقابة لعضو البرلمان،  

 20ست أداة لتصفية الحسابات وإنما هي وسيلة لتحسين الأداء، كما  والرقابة لي

أنها ليست وسيلة لتصي د الأخطاء وإنما هي وسيلة لتوصيل رغبات الناس  
ولإرساء سيادة القانون وتحقيق الصالح العام، وليست وسيلة للحط من كرامة  



 

 25المضبطة م   2022/ 4/ 10 ( 46)     4/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

ند  السائل أو المسؤول. من هنا حرص سيدي جلالة الملك ـ حفظه الل   ه ـ ع
إطلاق المشروع الإصلاحي على أن تكون السلطة التشريعية مستمرة بدون  
توقف، وتنطلق إلى الأمام بالخ برة المتراكمة عند نهاية كل فصل تشريعي، 
ونحن هناـ  والحمد لل   هـ  في نهاية الفصل التشريعي الخامس ولم تتوقف السلطة  

 5طة التنفيذية، السلطتان  التشريعية يومًا واحدًا من أداء عملها، وكذلك السل

الإصلاح   وتحقيق  الاقتصادية  التنمية  خطة  تنفيذ  في  مستمرتان  كلتاهما 
إذا كان   أنه  أرى  أنني  إلا  اللجنة،  توصية  ناحية  المالي، هذا من  والتوازن 
الإخوة في مجلس النواب مصرين على هذا التعديل ويرون أنه في مصلحتهم  

نصر من ناحيتنا على هذه التوصية.  فأنا لا أرى أن هناك ما يدعو إلى أن  
 10أرى تأجيل اتخاذ القرار وجلوس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس  

الشورى مع اللجنة في مجلس النواب للتفاهم، حيث إن العمل البرلماني كله  
توافقات، فإذا كانوا يرون أن في ذلك ضرورة فأنا لا أرى أن هذا التعديل  

لم يتم، وخصوًصا أننا بدأنا بداية جيدة معهم في قانون  سيؤثر، سواء تم أم  
والمستفيدين،   المتقاعدين  لصالح  جدًا  جيدة  توافقات  إلى  وتوصلنا  التقاعد 
 15فلنستمر في مثل هذا النوع من التعاون، وكما قلت التعاون البرلماني ضروري  

 في إنجاز الأعمال، وشكرًا.
 

 : الرئيــــس
 لي سلمان.  شكرًا، تفضلي الأخت جميلة ع  

 20 

 جميلة علي سلمان:  العضو
بدايةً يجب علينا أن نؤكد أننا جميعًا في مجلس    شكرًا سيدي الرئيس، 
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النواب و ن قد ر دور زملائنا  يبذلونالشورى  ن جهد سواء في عملهم  م  هما 
الرقابي أو التشريعي، فعملهم مقدر. بالنسبة إلى هذه اللائحة، أنا في البداية  

اللج  بتقرير  اللجنة،  أشيد  إليه  أود أن أكرر ما ذهبت  ولم  الوافي والكافي،  نة 
لماذا أتت اللجنة بهذه التوصية؟ ولماذا رفضت اللجنة هذا   ولـكن للتوضيح، 
 5التعديل؟ أود أن أركز على بعض النقاط حتى يكون الموضوع واضحًا. بدايةً  

قه  نؤكد أن حق النائب في استخدام حقه في توجيه السؤال لا ي مَس، هذا ح
الدستوري، وكذلك حقه في إعادة توجيه السؤال في حالة سقوطه وهو حق  
محفوظ، ولـكن لو رجعنا إلى المواد الحاكمة للسؤال البرلماني لوجدنا أن المواد  
جاءت بدقة متناهية جدًا، وجاءت مرتبة في القانون ترتيبًا دقيقًا ومترابطًا، 

بال ـ  اللجنة  مقرر  الأخ  أشار  كما  ـ  إلى  وخصوًصا  بالنسبة  الم دد.  إلى   10نسبة 

السؤال: لو سلطنا الضوء بشكل مركز على الم دد عندما ي قدم السؤال، فسنجد  
جيب عن السؤال كتابة خلال   بلاغه  15أن الوزير ي    غير ، ويومًا من تاريخ إ

إذا  ، فمن تاريخ الإبلاغيومًا    30مدة  لهم  من أعضاء مجلس الوزراء    الوزراء 
يتم   بدون رد  المدة  الوزير    وضعمضت  الأعمال ويرد  على جدول  السؤال 

 15أيام؛ فلو حسبنا هذه    7لمدة  للوزير طلب التأجيل  في الجلسة، ويجوز  شفاهة  

ً الم دد لوجدنا أنها م دد بسيطة جدًا وتحقق الغاية من السؤال.   ا عضو  أحيان
ـ  يكون    مجلس الشورى أو مجلس النواب يسأل الوزير المختص في موضوع 

 ً ً   اويتطلب توضيحً   ،حدث الساعةـ  امثل من سعادة الوزير، فهذه   اضروري
بهذه المدة    ملتزمًا دد البسيطة التي نص عليها القانون سوف تجعل الوزير  الم  

لو   الموضوع، ولـكن  أهمية  يتناسب مع  الذي  الوقت  في  السؤال   20ويرد على 

، حيث إنه قد  فترة كافيةلوزير  فلنهاية الفصل التشريعي  حتى  السؤال  ت ر كَ  
ولأنني الأول،  الدور  بداية  في  السؤال  بالتالي  هذا  لت  عد    ي قدم  المرسوم 
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، ومعنى ذلك أنني أعطيته  نهاية الفصل التشريعي  حتىأعطيت الوزير فرصة  
  ما هذا  أدوار، أي قد لا يرد في الدور الأول، وقد يرد في الدور الثاني!    4

أن  لذلك أرى  ؛ ولسادة النواب على اللائحةالتعديل الذي أجراه امن  أفهمه  
، ولأهمية هذا السؤال ولتحقيق الهدف من هذا السؤال أن تبقى  من المصلحة

 5المادة كما هي. إضافة إلى أننا يجب أن ننتبه إلى نقطة سبق أن أشارت إليها  

اللجنة ولـكنني أود توضيحها بشكل أو بآخر، وهي أننا إذا عد لنا هذه المادة  
يوجب فمعنى ذل  بالسؤال، و المتعلقة  للمواد  التشريعي  البناء  أث رنا على  أننا  ك 

ذلك أن يتم تعديل المواد التي تلي السؤال، لأن المدة التي حددناها ـ وهي  
القانون   نظمها  التي  المدد  مع  تتناسب  لن  ـ  التشريعي  الفصل  نهاية  حتى 

 10وكذلك في حالة    لإعطاء الوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء فترة للرد،

أيام، كل تلك الم دد على الرغم من قصرها فإنني يجب    7طلبه للتأجيل لمدة  
أن أعدلها حتى تتناسب مع التعديل الذي أجراه السادة النواب على لائحتهم؛ 

والغاية    ولذلك أنا أرى أن النص في حالته الحالية يخدم ويحقق الأهداف
ى ما ذهب إليه الإخوان النواب لا  ، بينما تعديله والموافقة علمن السؤال

من   تحقيقها  النواب  يريد  التي  الأهداف  أو  السؤال  صالح  في  أنه   15أعتقد 

أسئلتهم على  الرد  فأ  بالتالي   ؛ضرورة  ما  هناك مشكلة    ن ل هنا  نا  إذا كانت 
مع توصية  ، لذلك أنا  أضع عراقيل بهذا التعديلسبشكل أفضل، بل  ها  أعالج
 ، وشكرًا. اللجنة
 

 20 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.  
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 العضو جواد عبدالله عباس: 
ً رئيسً   والشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة   شكرًا سيدي الرئيس،   ا وأعضاء

لى الأدلة الموضوعية والقانونية.  إعلى هذا التقرير الموضوعي والمهني المستند  
المادة  المشروع   بتعديل  بقانون رقم من    ( 143)قانون  لسنة    54  المرسوم 
الموقر  م 2002 النواب  لمجلس  الداخلية  اللائحة  ضوء  )  ،بشأن  في   5المعد 

النواب  مجلس  من  المقدم  بقانون  من(،  الاقتراح  سقوط    هالغاية  معالجة 
الأسئلة البرلمانية الـكثيرة التي يتقدم بها أعضاء البرلمان في الأدوار والفصول  

يعية كل الأسئلة البرلمانية    عند لا تكفي للإجابة  ومدة دور الانعقا  ،التشر
ويبقى جزء كبير من الأسئلة    كثيرة العدد. ينتهي دور الانعقاد التشريعي 

 10السعادة الوزراء. السؤال  المعالي و من قبل أصحاب    عنهالبرلمانية لم تتم الإجابة  
ً   ،البرلماني هو أداة برلمانية وحق دستوري انية  أهمية الأسئلة البرلم إلى  ا  ونظر

الوسائل من  وسيلة  أنها  ً ا  باعتبار  شيوع السلطة  لأكثر  عمل  مراقبة  في  ا 
أنها تعتبر قناة مهمة للحصول   :الأسئلة لها فوائد كثيرة وأهمها، فهذه التنفيذية

والإحصائيات المعلومات  الإجراءات  ،  على  ومبررات  بأسباب  والإحاطة 
 15الشفافية والمساءلة التي  التي تتخذها مختلف أجهزة السلطة التنفيذية في إطار  

الموضوع يدور    ،في المملـكة. سيدي الرئيس  الديمقراطيتعزز مسيرة العمل  
المادة   نص  استبدال  رقم    (143) حول  بقانون  المرسوم  لسنة    54من 

بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يؤدي إلى سقوط السؤال    م 2002
ا عما هو معمول  التشريعي بدلً صل  البرلماني عند انتهاء الدور التشريعي أو الف

الرئيس سيدي  التشريعي.  الدور  انتهاء  حين  يسقط  أنه  من   20الحكومة    ، به 
ولديها ملاحظات ومرئيات    ،عادة النظر في مشروع القانون إالموقرة طلبت  

ية  هي أن هذه الملاحظات    أعتقد و  ،مذكورة   ، ملاحظات موضوعية وجوهر
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نت في مذكرتها  هيئة التشريع والرأي القانوني بي  ووهي مذكورة في مذكرتها.  
الأمر يقتضي التنظيم على نحو يكفل المواءمة بين حق عضو مجلس  أن  ا  أيضً 

النواب الموقر في أداء دوره الرقابي وعدم استهلاك وقت وجهد المجلس في  
ة أو تنظيم الأمر على نحو  مناقشة الأسئلة بما يفقد هذه الوسيلة فاعليتها الرقابي

 5كاهل الحكومة بما قد يعطلها عن أداء دورها المنوط بها  ل  اقد يشكل إثقالً 
ا مع  وأتفق تمامً   ، الموضوعية  ا مع هذه الملاحظات والقيام به. أنا أتفق تمامً 

الموقرة، فاللجنة اجتهدت واست اللجنة  الملاحظات  ر تقرير  بالـكثير من  شدت 
يظل طموحنا في الارتقاء بالعمل البرلماني    ،ي التقريروالمرئيات التي ذكرتها ف  و

تقدموا   الذين  النواب  السعادة  أصحاب  ونشكر  وأحسن.  أفضل  هو  ما  إلى 
البرلمانية الأسئلة  لمعالجة سقوط  ومقدرة  ،بالاقتراح   10،  وجهودهم مشكورة 

ً و  . اشكر
 

 الرئيــــس: 
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي   

 15 الشورى والنواب.  
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
ولـكن سعادة العضو    مداخلتي   خرسأؤشكرًا سيدي الرئيس، كنت   

الوزراء.    ا لم يرد عليه  ئلة ينتهي الدور التشريعي وتبقى أس   : قال  جواد عباس 
 20أن الأسئلة التي لم يرد عليها الوزراء قد أتت مع  خواتي  وأإخواني  يا  تأكدوا  

  ى فإذا أتيومًا،    22أي  أيام    7ا بالإضافة إلى  يومً   15للوزير  و  ،نهاية الدور
الدور نهاية  قبل  المثال  ،السؤال  نهاية    :على سبيل  أو الدور  قبل  بأسبوعين 
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  قد و،  هذا هو السبب   ، وزير الرد عليهالمؤكد أنه لن يكون بمقدور  فمن ال  ثلاثة،
أنل  ت نبي   النواب  مجلس  في  وأخواتي  والوحيد    هإخواني  الأصيل  السبب 

ما قضية الأسئلة في العموم كما  أ  .الأسئلة  عنالإجابة    عن لتخلف الوزراء  
نت المدد القانونية  بي  و لت اللجنة مشكورة  ضففقد ت ، يوأخوات  يتفضل إخوان 

 5ا ثم  يومً   15الوزير    هي إعطاءأصل  المنظمة للتعامل مع السؤال، فالمدة في ال
من  فالمدة المحددة  هذه أيام أخرى إذا طلب ذلك، ثم إذا لم يجب خلال    7

  . شفاهةعلى جدول أعمال الجلسة للرد عليه  حق المجلس أن يدرج السؤال  
  ا لا عذر في قضية التراخي في إدراج الأسئلة على جدول الأعمال، هذ  نإذ

الثاني الأمر  الأول.  ب   143لمادة  ا   :الأمر  أنه  يسقط    أن إمكان  القررت 
 10السؤال مع نهاية الدور، ولـكن من حق النائب نفسه إذا رأى ضرورة ذلك  

ية ما بين الأدوارأن  نلاحظ  و  .التاليفي الدور    هأن يقدم في  ف  ،هناك استمرار
هناك مدد محددة يجب على الوزير أن يجيب فيها، وإلا أدرج    هالدور ذات

ثم إذا انتهى الدور بإمكان النائب أن    ،جدول الأعمال  علىالسؤال شفاهة  
السؤال التالي  نفسه   يستأنف  الدور  ملاحظة  فال   ،في  ية  موجودة و استمرار

ية لا  أن  أعتقد  و  ،من يفحص النصوصإلى  تحتاج فقط  و  15هذه الاستمرار
النواب  مجلس  الإخوان في    ،. الأمر الآخر143تستدعي التعديل على المادة  

مجلس الأمة  لا الموضوع عندهم استشهدوا باللائحة الداخلية  حسب ما تداولن ب 
مع الفارق    ،الاتحادي في دولة الإمارات الشقيقة  الـكويتي والمجلس الوطني

ينص  من لائحة دولة الـكويت    131النص في المادة  ،  تي في دولة الـكو 
 20الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء  على أنه من حق عضو المجلس أن يوجه  

إذن    ،حتى أثناء الإجازة البرلمانيةأي    ،انعقادالفيما بين أدوار    أو الوزراء
تضع   ولم  العملية.  تستمر  أن  الضرورة  المواعيد  المن  الـكويت  في  لائحة 

ً ي أن  في    الحقلوزير  ولللرد    ايومً   15قضية  و  ، التنظيمية ا التي  واحدً   ا مد أسبوع
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بكل  ، و افنحن عندنا تنظيم واضح جدً   ،في الـكويت  عندنا ليست موجودة
سوف   الأسئلة  بخصوص  اللائحة  مواد  في  تعديل  أي  بهذه  ي أمانة  خل 

بالنظام العام للأسئلة    ـ   كما أوردت اللجنة مشكورة ـ  ا  خل أيضً ي و   ،المنظومة
  ، ن قضية المقارنة لا وجه لهاإ، قلنا  كذلك  . ما بين مجلسي الشورى والنواب

 5ع في إعطاء المدد  المشر  ج  نت قضية تدر  كما بي  و ن الأوضاع تختلف،  إحيث  
نهاية الدور  السؤال في  حتى لو سقط ـ  كما قلت  ـ  التنظيمية، فمع نهاية المدة  

لا مانع من ذلك، لأن النص  و   يعيدهأن  143المادة  كما في  نائب ال بإمكان 
ً   ،لوزير في الدور التالي نفسه إلى الم يمنع النائب من قضية توجيه السؤال   ا  طبع

مدة أربع  إلى  ك، ولـكن قضية أن تكون الأسئلة ممتدة  ذللإذا رأى ضرورة  
 10لأن للسؤال ضرورة وأهمية    ؛مكن التوافق معهايلا أعتقد أنه  ف سنوات كاملة  

لا أعتقد أن هناك  ف إذا مضت هذه العناصر الأساسية في السؤال  و  ،وقت و
ترجى فائدة  غير  من  الجداول  على  الأسئلة  تتراكم  سوف  وإلا    ، جدوى، 

ً و  . اشكر
 

 15 ــــس: الرئي

 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   
 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
الرئيس،   الثناء على ب أحببت أن أشكر من تقدم بداية    شكرًا سيدي 
 20مجلس  دور  نقدر    انحن أولً   ،أؤكد نقطتين في هذا الجانب  وأردت أنتقريرنا.  

لو ركزنا على حق  و  .الرقابية  هوسائل   استخدام كل النواب فيما يقوم به من  
 ً ً يوجم تا أنه تالسؤال لوجدنا فعل ً   اسؤالً   456ا  ه ما مجموعه تقريب لو    ا، برلماني
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منذ بداية    مضت الفصول التشريعية التي  ودوار الانعقاد  أ  كل على    ها قسنا
الرد عليها سواء  بتعامل الحكومة  ون تقديم الأسئلة  أالعمل البرلماني لوجدنا  

 ً ً ا أو شفاكتابي ً وهو أ  اضحًا و  ا هة في الجلسة رتب أثر بين الحكومة    ان هناك تعاون
كون  ت قد  أنه  مع الوضع في الاعتبار    ، ومجلس النواب في استخدام هذه الآلية

الإجابة   مضمون  على  ملاحظات  الإجابة  و هناك  يقة  الموجه  وطر  5السؤال 
  ه نأا  إل  ، ليست قاصرة على الرد الكتابيوهي    ، الضوابط الشكلية والموضوعيةو

تم الرد عليها شفاهة في    الأسئلةلـكثير من  هناك اوفق هذه الإحصائيات  
الجلسة من قبل الوزير المختص. هناك أمور وعوامل أخرى مرتبطة بسقوط  

مرات  عدد  مثل  الإحصائيات التي ذكرت    عنا  السؤال بغض النظر أيضً 
الأسئلة دور  فهي    ،سقوط  مدة  أو  الفصل  مدة  بانتهاء  مرتبطة   10ليست 

السؤال ذاته  ببعض الأمور الشكلية المرتبطة  أنها مرتبطة بانعقاد، بقدر ما  ال
ذكر في مجال دعم هذا    . في الاعتبارهذا  فيجب أخذ    ه؛ أدت إلى سقوط

المشروع بقانون عدد من اللوائح الداخلية للدول الخليجية أو العربية بشكل 
لأن النص    ؛ مع الفارق  ا أوضح أن هذا القياس كان قياسً   أن ت  بحب وأعام،  

 15لابد من استقراء كامل  و  ،لا يأخذ على مبدأ سقوط السؤال أو عدم سقوطه
ا متكاملة بشأن  خلية لم تضع أحكامً نص المادة لأن بعض مواد اللوائح الدا

 ً كتابي يؤخذ  أن  المقرر  من  يكن  ولم  السؤال،  يمتد  حق  أو  يكون  إا  أن  لى 
رر الحق ولم تحدد له مواعيد تنظيمية  ق    ". كتابة"على    اكان قاصرً   ، بل شفاهة
الزمنيةيبحيث   المدة  السقوط في حالة عدم مراعاة  أثر  لذلك لكل    ؛ ترتب 

وتفس نصها  داخلية  وأبعادهلائحة  أن    ة.مطلق  ت وليس   ،يره  اليوم  يمكن   20لا 
ال السؤال وأسكت أقول:  لم تسقط حق  ي  ،  دولة  النص    أ قرلابد أن  كامل 

القواعد    أو  الشكلية والموضوعية   هسواء من حيث ضوابط  ،المنظم لحق السؤال
لتقديم أو  الإجرائية  سواء  ه  القواعد  تلك  مراعاة  عدم  على  المترتبة  الأمور 
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ا أو  الرأي    ؛لموضوعيةالإجرائية  تقدمنا بهذا  الفلذلك عندما  لجنة أخذنا  في 
ا في عين الاعتبار أن هذا المشروع اليوم يناقش في نهاية الفصل التشريعي  أيضً 

الفصل التشريعي السادس،    وهيالخامس، وبالتالي نحن أمام مرحلة مقبلة  
ق مرتبط  مباشرة حب  امتعلقً   األا يكون هناك من يرسم أمرً ينبغي  فعلى الأقل  

 5ذا كان يرغب في  إ ا يقرر ما  من سيأتي هو أيضً إلى  بالنسبة    بالسؤال وآلياته.
لا أو  الطرح  أيضً   ،هذا  تمسكنا  أن و   ا،مطلقً الأمر  ترك  ي  بألاا  رغم  يجب 

أي لا    ، مسألة المواءمة والتوازن في استخدام هذه الآليات التشريعية  نراعي 
أن لكل مجلس وضع    الأمردون سواه، وإن كان  من  ها مجلس  بيستقل  

متعلقة    فإنأحكامه،   الأحكام  وليست  ب هذه  التنظيمية  الإجرائية  القواعد 
 10ن  لذلك نح  ؛متعلقة بحق مقرر بموجب الدستور لتنظيم آلية من آليات الرقابة

دومً  وأمور  نقدر  رقابية  أمور  من  النواب  مجلس  في  الإخوة  به  يقوم  ما  ا 
ا ما تفضل به سمو ولي العهد رئيس مجلس  هذا الأمر. ونستذكر أيضً بمرتبطة  

تجربة ونجاح العمل  ال ن نجاح  أعندما أكد    ، الوزراء في لقائنا معه منذ يومين
ً في فترة الجائحة كان نتيجة التعاون والاحترام الذي ت ا ما بين السلطة  م فعل

 15الأداة الأدنى من  يعتبر  حق السؤال  والتشريعية والحكومة في هذا الجانب.  
  لها   ـ  ا لمسناه في المجلسينم الواقع العملي والفعلي ومـ في  آليات الرقابة التي  

 ها، وشكرًا. الاحترام والتجاوب من قبل الحكومة في التعاطي مع
 

 الرئيــــس: 
 20 عادل عبدالرحمن المعاودة. شكرًا، تفضل الأخ  
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
 ه ن أنالسلام عليكم ورحمة الل   ه. أحببت أن أبي    شكرًا سيدي الرئيس، 

عدد الأسئلة في  أن  أثناء مناقشة التقرير أجرينا بعض الاتصالات، وللعلم  
  1120  حوالي   كون يأي من المجلسين في حده الأقصى في الفصل التشريعي  

 5تراكم الأسئلة  بخصوص    .ا كل شهرإذا سأل كل عضو أو نائب سؤالً   ا،الً سؤ
سألت بعض الزملاء والإخوة في    ،في المجالس التي لا تسقط فيها الأسئلة

يزيد على    التي تسقط آخر الدور المتجمعة  ن عدد الأسئلة  إالـكويت، فقالوا  
البحرين هناك مدة محددة يجب أن يجيب  مثلنا في  ليس    أي  ،آلاف  4أو    3

الوزير.   إلى  فيها  النواببالنسبة  مجلس  أيضً   ،عضو  السؤالالقضية  هي    ، ا 
 10ومناقشة السؤال بحسب خبرتنا السابقة    ،مناقشة السؤالوهو  وهناك أمر مهم  

مكتوبة، لـكن    أسئلة   4الجلسة الواحدة  في  الأقصى    ا تجاوز في حده تأنه لا  
الأسئلة  هذه  كل  بحيث تناقش    في دور الانعقاد يغطى ذلك    لا يمكن أن

ً   ات في الجلس  هناك  كما ذكر سعادة الوزير أن  و   ا،سؤالً   280ا  لأن العدد تقريب
 ً بعض  أن الأسئلة في  كما ذكرنا  و   ،يتراكم عندنا في البحرين  ا من الأسئلة كم

 15  لاالمجالس بالآلاف في دور الانعقاد الواحد. نحن عندنا في البحرين فقط  
جاب أسابيع  عن  ي  ثلاثة  آخر  في  يقدم  الذي  لا  و  ،السؤال  أنه  معنى ذلك 

يسقط السؤال عند النائب أو العضو لأنه إذا سقط يقدمه في الدور الذي  
الإشكال  وانتهى  أيضً   أي   ،بعده  الأقصى  الحد  قدم  أن  إذا  أو    الأعضاء ا 

ر  نعقاد الأخيالافي دور    اسؤالً   40النواب الأسئلة في آخر الأسابيع سيكون  
 20سواء للنائب أو حتى    ،السؤال البرلماني له أهمية كبيرةومن الفصل التشريعي.  

سيفقد  فه وتتجاوب معه. ولو سمح بهذا التراكم  عن  ب ي تجوبه  تعتني    ،للحكومة
وحقيقة لا شك أننا نكمل بعضنا    ،أهميته وقيامه بدوره في الوقت المحدد له
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ً تعاون بين المجلسين هو أن نقول  الو  ا،بعضً  ، ونرى أنه أنفع  ارأينا بما نراه صواب
نحن نح ترم بعضنا    ،نقوله  ماهذا    ، لرقابةلللدورة التشريعية وللعمل التشريعي و

وما نراه أفضل    ،ا بعضنا البعضالبعض ونقدر بعضنا البعض وننصح أيضً 
ً  ،هو الواجب علينا أن نتخذه    .اوشكر

 5 

 : الرئيــــس
 ضالة.  شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الف 

 

 سبيكة خليفة الفضالة:  العضو
التشريعية    الشؤون  لجنة  أعضاء  أحد  كوني  الرئيس،  سيدي   10شكرًا 

أن  أحببت والقانونية   أوضح  في    نيأن  إخواني  رأي  مع  المرة  هذه  أختلف 
ً و  ،اللجنة أقدر رأي الإخوان و  ،ا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضيةطبع

اللجنة ال  ، في  مطلب  أن  رأيت  من  ولـكن  النواب حق  مجلس  في  إخوان 
  ، فقط ألا يسقط السؤال بانتهاء الدور وإنما بانتهاء الفصل  طلبوا هم    ،حقوقهم

 15ا وضح لنا أن الأسئلة التي تسقط ليست بالعدد الـكبير  والجدول المرفق أيضً 
قال  ـ  مقارنة   المعاودةأخ  المثلما  الشورى  وزير  و  عادل  مجلسي  شؤون 

  15هي قرابة  الأسئلة التي تسقط  ف   ،الأخرى  المجالس الخليجية ب   والنواب ـ
ية حقهم  ،ا فقطسؤالً   20إلى   مناقشة جواب  في    فمن حقهم المطالبة باستمرار

  عنهاتم الإجابة  تالوزير. نحن هنا نقدر أن كل الأسئلة التي تقدم هي أسئلة  
 ً أبدً   فالوزراء ا،  كتابي يقصرون  مطلبهم  لا  ولـكن  الأمور،  هذه  في  تتم  ا   20أن 

  ، مناقشتها في الجلسات، وأعتقد أن هذا حق من حقوقهم. معالي الرئيس
التي   الردود  مفهوم  إتقول    سمعتهاأغلب  مع  يتعارض  القانون  مشروع  ن 
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الوزراء    ،السؤال من  واستفسار  استيضاح  هو  السؤال  خصوص  ب مفهوم 
اختصاص  حسنًا،  ،اختصاصهم  منموضوع   في  أسئلة  نسأل  عادة    ، نحن 

هل هذا معناه أن مفهوم السؤال محدد بوقت معين؟  ف  ،ئلة مستقبليةا أس وأيضً 
نطلب الاستفهام  و  ،أنا أختلف مع هذا الرأي لأننا نسأل أسئلة مستقبلية

 5عطيهم ن يسقط السؤال بانتهاء الدور وإنما  أرى ألا .الاستيضاح من الوزراءو
يزيد   لنف  ،جدول الأعمال  في حتى    ،فهذا لن يضر،  انتهاء الفصلحتى  الحق  

 ن ذكروا أعلى الإخوان في مجلس النواب. في النقطة الرابعة من تقرير اللجنة  
من التقرير أن هناك    يتضحهنا  و  ،حق النائب أن يعيد تقديم السؤالمن  

ية لأهمية السؤال،     وأطلب من عندما ألغي الأسئلة في هذا الدور  و استمرار
 10مستمرة    ستكونالعملية  فإن    يليه،   لنائب أن يقدمها مرة ثانية في الدور الذيا
انتهاء الفصل، ويسقط    أجعله إلىأن    أن الأنسب   لن أحل المسألة، في حينو

ـ   الإخوان في مجلسـ أعني  وعليهم    ، السؤال بانتهاء الفصل تحديد    النواب 
ً و  ،تقديمه أو تأخيرهمن حيث سؤال ال أهمية     .اشكر

 

 15 الرئيــــس: 

 ملاحظات أخرى؟ هل هناك شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 20 الرئيــــس: 

 . مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنةتفضل الأخ  
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 العضو نوار علي المحمود:
توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على   شكرًا سيدي الرئيس، 

المادة   بتعديل  قانون  رقم    ( 143) مشروع  بقانون  المرسوم  لسنة    54من 
 . ، وشكرًائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن اللا م 2002

 5 
 الرئيــــس: 
مشروع  توصية اللجنة بعدم الموافقة على  هل يوافق المجلس على  شكرًا،   

 القانون من حيث المبدأ؟
 

 10 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
البند التالي من جدول الأعمال والخاص وننتقل إلى    . ذلكإذن ي قر   
والبيئة  بمناقشة   العامة  المرافق  لجنة  بتعديل    بخصوصتقرير  قانون  مشروع 
 15( لسنة  13( من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 5المادة )
بقانون    م 1977 الاقتراح  في ضوء  المعدلة ـ  )المعد  من    ـ   بصيغته  المقدم 

أطلب من الأخ جمعة محمد الـكعبي مقرر اللجنة التوجه إلى  . ومجلس النواب(
 المنصة فليتفضل. 

 

 20 العضو جمعة محمد الـكعبي:

في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
 المضبطة. 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 
 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيــــس: 
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 
 ( 121/ صفحة   5)انظر الملحق 

 10 

 الرئيــــس: 
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة.  
 

 15 العضو جمعة محمد الـكعبي:

الرئيس،   الما   شكرًا سيدي  بتعديل  قانون  اللجنة مشروع  دة تدارست 
(5 ( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  المباني  تنظيم  قانون  من  لسنة  13(   )

بقانون    م 1977 الاقتراح  في ضوء  المعدلة ـ  )المعد  من    ـ   بصيغته  المقدم 
مجلس النواب(، الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات  

ية التي تتمتع بها مملـكة البحرين، وذلك من   20خلال اشتراط    وعلى السمعة العقار
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تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، أثناء التقدم بطلب الحصول  
حسب المواصفات والمعايير الدولية  ب على ترخيص البناء، للتثبت من جودتها 

المتعارف عليها في هذا الشأن، وذلك تفاديًا لانهيار العقارات بسبب عدم  
عدم كفاءتها   أو  التربة  يهدد سلامة  جودة  مما  عليها  المقام  للمبنى  وتناسبها 
والمارة. عليها  والمترددين  المعروض،    قاطنيها  القانون  مشروع   5ن  ميتألف 

(  5مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة )وديباجة  
،  م1977( لسنة  13من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

شتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها ضمن  نًصا يتضمن ا 
المستندات التي يتقدم بها طالب ترخيص البناء، أما المادة الثانية فجاء ت  

 10اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب    تنفيذية. 
مع   القانون  مشروع  على  الموافقة  إلى  انتهى  الذي  ومرفقاته،  إجراء  الموقر 

تعديل طفيف في الصياغة، وعلى ملاحظات الجهات المعنية، كما اطلعت  
على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة  
وتبادل   تداول  وبعد  والقانونية،  ية  الدستور الناحيتين  من  القانون  مشروع 

 15والاستئناس برأي  وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،  
المستشار القانوني، فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض  

 ً للأسباب  اتفاق الموقر  النواب  مجلس  قرار  مع  مشروع    :التاليةا  جاء  أولًا: 
لمستندات التي يتقدم بها طالب الحصول  إلى االقانون بإضافة مستند جديد  

"شهادة   وهو  المباني  ترخيص  على  على  عليها"  البناء  التي سيتم  للتربة  فحص 
وإجراءات   شروط  من  القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة  تبي نه  الذي   20النحو 
لإصدار هذه الشهادة، وذلك للتحقق من سلامة أعمال البناء والحفاظ على  
السكان   من  والمقيمين  المواطنين  وسلامة  ناحية،  من  ية  العقار الثروة 

ثانيًا: جاء مشروع القانون ليسد فراغًا    ناحية أخرى. والمترددين والمارة من  
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يعيًا، حيث خلت التشريعات القائمة من استلزام توافر هذه الشهادة رغم   تشر
أهميتها وضرورتها، لتفادي حالات تعرض بعض المباني والمنشآت للانهيار  
المباني   التربة وكفاءتها وعدم تناسبها وقدرتها على تحمل  بسبب عدم جودة 

في  الم المتمثلة  والاقتصادية  الاجتماعية  المصالح  يحقق  أنه  كما  عليها،  قامة 
ية. العقار الثروة  وعلى  والممتلكات  الأرواح  على  استلزام    الحفاظ  إن   5ثالثًا: 

للمشروعات   المطلوبة  الدراسات  أهم  من  يعد  التربة  فحص  شهادة  تقديم 
إذ   والمباني،  والاستراتيجية  مؤداه إالهندسية  التربة  فحص  على    ن  الحصول 

جراء الاختبارات  إعينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، لدراستها و
اللازمة عليها للتعرف على طبيعتها وخواصها، ومعرفة مدى قدرة تحملها للمباني  
في   تصدعات  أو  انهيارات  أي  لحدوث  تفاديًا  عليها  تقام  التي   10والمنشآت 

ال فحص  على  يترتب  ذلك،  وعلى  وعمق  المباني،  منسوب  )تحديد  تربة 
الأساسات، معرفة قدرة التحمل، معرفة تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار  
الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية، تحديد نوع الأساس المقترح  
  للمبنى، تحديد سمك وعدد طوابق المبنى، تحديد طرق الحفر و َسنْد الجوانب(. 

 15فيما أجراه من تعديلات لفظية بالفقرة الأخيرة رابعًا: إن قرار مجلس النواب  
من المادة الأولى من مشروع القانون جاء في محله لحسن الصياغة، كما أن  
إحلال كلمة "قبول" محل كلمة "إصدار" جاء في محله أيًضا لأن البلدية المختصة  
وفقًا لأحكام مشروع القانون المعروض، لا تختص بإصدار شهادة فحص  

أولهما: التحقق من جودة التربة من    ، ا يقتصر دورها في أمرينالتربة وإنم
للشروط   وفقًا  الترخيص  طالب  يقدمها  التي  الشهادة  فحص   20خلال 
شهادة   قبول  وثانيهما  التنفيذية،  اللائحة  في  تحديدها  يتم  التي  والإجراءات 
قرار   الذي مفاده أن  الأمر  الترخيص،  قبل منح  التربة من عدمه  فحص 

وبناءً على   لموقر قد جاء في محله ومتفقًا وصحيح حكم القانون.مجلس النواب ا 
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ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون اتفاقًا مع قرار مجلس  
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من  توصية اللجنة:    النواب الموقر. 

من حيث المبدأ  الموافقة  ب آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  
( من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم  5على مشروع قانون بتعديل المادة )

 5بصيغته  ـ )المعد في ضوء الاقتراح بقانون   م1977( لسنة 13بقانون رقم )
الموافقة على نصوص مواد مشروع  وب  المقدم من مجلس النواب(.  ـ   المعدلة 

وذلك   الجدبالقانون  في  الوارد  المرفق.التفصيل  على    ول  معروض  والأمر 
 وشكرًا.  المجلس الموقر لاتخاذ اللازم،

 

 10 الرئيــــس: 

تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله هل هناك ملاحظات؟  شكرًا،   
 خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  

 

 وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: 
الرئيس،  سيدي  معالي  شكرًا  وبركاته.  الل   ه  ورحمة  عليكم   15السلام 
  أحببت قبل المداولة في هذا الموضوع    ،أصحاب السعادة الأعضاء  ، الرئيس

أن أؤكد أن الوزارة متفقة مع مشروع هذا القانون المتضمن تقديم شهادة  
المطلوبة   المستندات  ضمن  التربة  ً   البناء،ترخيص  لفحص  الوزارة  با  علم أن 

 ً في القانون الجديد الأمر نفسه    ضمنت   هانفس  تحقيق الأهدافلا منها  وسعي
ً الذي انتهت الوزارة مؤخرً   ،تنظيم المبانيل  20ا في مراحل  ا من صياغته، وحالي

يعية.  ل ا  تمهيدً   ، من الناحية القانونية  المراجعة  يله إلى السلطة التشر أحببت  تحو
ً و ،أوضح هذا الموضوع بداية أن  . اشكر
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   

 

 العضو جميلة علي سلمان: 
 5اللجنة بالموافقة على هذا    توصيةبداية أتفق مع   شكرًا سيدي الرئيس، 
على  ف  ،المشروع طبيعتها وقدرتها  لتحديد  البناء  في  البدء  قبل  التربة  فحص 
ية  هو  ، التحمل ً   ،من الأشياء الضرور لى فحص الرطوبة  إ  اوقد تحتاج أحيان

العوازل و إلى كل هذه الأمور سوف  و وغيرها،    تركيب  تجنب أي    تؤدي 
في  حقيقة    .أفادت اللجنة  كماأضرار مستقبلية سواء في الأرواح أو في البناء  

 10أصبح فحص التربة    ـ  ا دول الخليج العربيخصوصً ـ وجميع دول المنطقة  
البناء اشتراطات  تبدأ    ، من  لا  الهندسية  التصميمات  بوالمكاتب  إجراء 

التربة إلا بعد الحصول على شهادة فحص  صبح الآن من أ  اهذ  ،الهندسية 
  هذه الدول   كما أن  .دول مجلس التعاونكل  ضمن الاشتراطات الموجودة في  

  ، ص التربةفح بشركات مختصة ومكاتب مختصة تختص  ل  قامت بالترخيص
ثم   شهادة  إومن  في  وعطاء  البدء  في  الشروع  قبل  التربة  وضع  عن   15تقرير 

سؤالي   البناء.  أو  الوزير:  إالتصميم  سعادة  أنب لى  الوزير  أفاد  ما    هم حسب 
في    يتم تضمينه هذا القانون، وأن هذا المشروع سوف  تفقون مع مشروع  م

هناك نية أو توجه مستقبلي  هل  هو:  سؤالي  و   ،المشروع الجديد القادم للقانون
هذا  سوف نضع    أنناوخصوًصا    ؟ للترخيص لمؤسسات وشركات فحص التربة

 20سوف يدخل    هتم إقراريو القانون    ىنوافق عل   أنمجرد  ب  اليوم  .البند في القانون
ً ، فحيز التنفيذ ا في الوزارة أو جهة خارجية خاصة تقوم  هل هناك جهة حالي

يعني أن  لأن تطبيق هذا النص    ؟لتربة فحص ا ـ    ة فيتخصصمأو  ـ  بعملية  
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الجهات أو المكاتب الهندسية قبل البدء بالتصميم لا شك أنها ستطلب فحص  
   ، وشكرًا.لا؟ هذا سؤالي لسعادة الوزير من أوالتربة، فهل نحن مستعد

 

 الرئيــــس: 
 5شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال   

   . خطيط العمرانيوشؤون البلديات والت
 

 وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: 
 ه أن  صحيح   ،أوضح موضوع فحص التربةأريد أن    شكرًا سيدي الرئيس، 

القانون  الآنسوف يكون    10أي  للا يمكن  و  ،موجود  ولـكنه بالفعل  ،ضمن 
الفحص،  مبنى أو شارع أو أي مشروع هندسي بدون هذا    تصميممهندس  

في القانون. نحن في الوزارة عندنا إدارة خاصة    ه ني تضمتم  وكل ما هنالك أنه  
مراقبة  بوهذه الإدارة تقوم    ،ضمن عملهموهذا الأمر    ،إدارة هندسة الموادب

يع والتحقق من مطابقتها   وفحص التربة جزء    ،لمواصفاتلعمل كل المشار
شابهها.  كبير   ما  أو  مباني  مشروع  كان  سواء  مشروع  أي  في   15وأساسي 

 كثيرةنعم، وهي    ؟لقطاع الخاص موجودةفي اهل هناك شركات  بخصوص  
شركات مشتركة بين مواطنين بحرينيين    و أسواء شركات وطنية    ،في البحرين
ونحن نفخر أن لدينا اختصاصيين من  ،  وهذا التخصص موجود  ، وأجانب

ً و ،لجانبالمواطنين في هذا ا  ا. شكر
 20 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
في البداية أحب أن أقدم الشكر إلى مقترحي    شكرًا سيدي الرئيس،  

على توافقها    ةلحكومة الموقرإلى اا  مجلس النواب الموقر، وأيضً   في هذا المشروع  
مع هذا المشروع لأهميته، باعتبار أن موضوع فحص التربة له أهمية كبيرة في  

 ً يترتب عليه طبع  5ا الرسومات الهندسية التي  الحفاظ على المبنى في المستقبل، و
ت   الرئيسية وهو  يجب أن  المبادئ  المبنى أو ذاك من خلال أحد  عمل لهذا 

 ً طبع التربة.  يتبي  جودة  ربما  الا  أن  الموجودةن  أعني  مادة  الخامس   ـ  البند 
القانون   من  الخامسة  المادة  إلى  من    ـالمضاف  نتوقع  نحن  لـكن  قصيرة، 

التي   التنفيذية  اللائحة  في  الاعتبار  بعين  يأخذوا  أن  الوزارة  في  الإخوان 
 10 ،نوع الفحص المطلوب  وستصدر كيفية تفسير هذا النص من حيث ما ه

ا ما هي الرسومات  وأيضً  ،لقيام بهذا الفحصما هي المباني المطلوب منها او
المطلوبة   سي  ب الهندسية  الذي  الفحص  جميلة  حسب  الأخت  سلمان  جرى. 

الوزير  و  تساءلت  بالطبع هناكتفضل سعادة  مختبرات خاصة في    بالإجابة، 
الفحص  ب يقوم    ،وهي مختبرات قديمة  ،البحرين تقوم بعمليات فحص التربة

بحرينيين، وغير  بحرينيون  تنفيذ هذا    فيها  في  هناك مشكلة  ليست   15وبالتالي 
ا لما فيه مصلحة  نعتقد أن وجود هذا النص في قانون البناء مهم جدً و  .النص
ً ، والمباني  . اشكر

 

 الرئيــــس: 
 20 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.  
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 العضو أحمد مهدي الحداد:
الرئيس،   سيدي  والبيئ  شكرًا  العامة  المرافق  لجنة  إلى  كما   .ة والشكر 

لا أحد يبني  و ،هذا الأمر في الواقع مطبق منذ سنين  ،تفضل سعادة الوزير
وهذا مهم  .  إخوان هناك شركات كثيرةالوكما تفضل    ،حتى يفحص التربة

 5الحصول على  في  هناك مشكلة    ت سنوات كان  5قبل    ؛لمستثمر إلى ا بالنسبة  
  ن ي ر مث تسم لاعلى  يقترحون    نيسدن ه ملا وكان بعض    ،الحجارة أو على أساس الدفن

ً   ونرم مستثالكان  و   ،بالرمل  يتم الدفنأن   ، وإذا  الماءمن تسرب    ايرفضون خوف
بالتالي كان المهندسون  و   ، كن هناك صخر أو حجارة فالمبنى سوف يتأثرلم ي 

يع تأخرت    ؛يصرون على التأخير  الحصول على    من أجل شهور    5هناك مشار
الحجارة   أو  الصخور  نسميهامكمادة  واعوالمستثمر  .ا  البحرين  في  لهذه و ن   10ن 
 ً المباني، ولـكن  من سعلى أرواح    االمشكلة، ليس فقط خوف يسكنون هذه 

 ً في بناء    ت صرف كذلك على استثماراتهم والمبالغ الـكبيرة التي سوف    ا خوف
يع المشار النواب أن  أعتقد    . مثل هذه  قبل  المقترح من  في  أو   ـ  هذا  شكر 
النوا السادة  المقترح  الواقع  ً ـ  ب على هذا  وفي    ،لما هو موجود  اجاء مكمل
ً  ،قننسوف ي  فقط الآن والواقع هو مطبق،   15 . اوشكر

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.  

 

 20 العضو صباح سالم الدوسري: 

ا وأعضاء على  جنة رئيسً إلى اللوالشكر موصول    شكرًا سيدي الرئيس، 
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التقرير   المهندس عصام  برحب  أ و  ،الوافيو  الكافيهذا  العزيز  الأخ  سعادة 
كل    ،خلف نكن  الذي  المخضرم  الوزير  والهذا  له  التقدير  جميع  ولاحترام 

أعتقد أن هذا المقترح كان يجب تطبيقه    ،معالي الرئيس  .منتسبي وزارته
يلة، إذ لا يخفى على معاليكم أن ما تعانيه كثير من ا  لمباني والمنازل  منذ فترة طو

 5  المواد رداءة  أو  نتيجة تدهور جودة التربة  هو  في الوقت الحاضر من تصدعات  
الذي من شأنه التسبب في حدوث تشققات في  الأمر    ، المستخدمة في البناء

وظهور تسربات نتيجة الرطوبة التي تؤثر   ،مك الجدرانوتغير درجة س   ،البناء
الفصول    الماء مع تغي ر وق بدخول  على عملية البناء، حيث ستسمح هذه الشق

  المالك مما يؤدي في النهاية إلى تلف الأساس والـكثير من المشاكل التي يكون  
 10والتي سوف تستنزف الـكثير من ميزانيته لإجراء عمليات ترميم    ،في غنى عنها

مشاكل  إلى تفادي  وإعادة بناء. كما أن هذا المشروع يؤدي على المدى البعيد  
لما له    ه وأرواح قاطنيها، لذا نرجو الموافقة عليالمباني  لامة  أكبر تؤثر على س

أهمية المنبر  من  الوزير أن تكون هناك رقابة  أرجو  . ومن هذا  من سعادة 
شديدة على شركات فحص التربة حتى لا تتلاعب بالأسعار في حال سريان  

ً  المشروع،هذا   15 . اوشكر
 

 الرئيــــس: 
 المناعي. شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد  

 

 20 العضو درويش أحمد المناعي: 

الرئيس،   سيدي  لجنة   ،لجميعل  يتحيات   شكرًا  وأعضاء  رئيس  أشكر 
وافق على توصيتهم، حيث جاء  أو  ،المرافق العامة والبيئة على تقريرهم الوافي
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نهيار  اوذلك لتفادي    ،هذا المشروع الذي نحن بصدده لسد فراغ تشريعي
عدم بسبب  والمنشآت  المباني  وكفاءتها  بعض  التربة  شرط    ؛جودة  لذلك 

شهادة فحص التربة ضروري قبل إصدار شهادة ترخيص لبناء جديد لأجل  
الأرواح   على  الحفاظ  في  المتمثلة  والاقتصادية  الاجتماعية  المصالح  تحقيق 

ية العقار والثروة  ً   ؛والممتلكات  مثل هذه  بأا  علم لديها  الدول  العديد من   5ن 
ً  ه،نفس الغرض تحقيقالتشريعات ل  . اوشكر

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان. 

 10 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
وكل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة   شكرًا سيدي الرئيس، 

ن بوضوح  الذي يبي    ، المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المتميز في الواقع
ي قام عليها مشروع القانون الذي يشترط تقديم شهادة  المبادئ والأهداف الت 

 15لطلب الحصول على رخصة بناء، وأن    المقدمة   اتمستندضمن الفحص التربة  
ا لأنها تضمن  طلقً جميع الأسباب والأهداف التي ذكرها التقرير لا غنى عنها م  

الأرواح   على  المحافظة  أجل  من  سقوطها  أو  الإنشاءات  تصدع  تلافي 
إن غالبية أراضي مملـكة البحرين وبصورة خاصة    ،معالي الرئيسوالممتلكات.  

 ،تربتها طينية رخوة  والمحرق هي أراض  ـ  المنامة ـ  أراضي محافظتي العاصمة 
 20ومع هذا    ، اجدً   منخفض وارتفاع مستوى تلك الأراضي عن سطح البحر  

تعددة،  ا السكانية وتتركز فيهما معظم البنايات ذات الأدوار الم متتميزان بكثافته
موجه إلى الجهات  سؤال  هذا ال  ، ا له أهميته الخاصةالأمر الذي يثير سؤالً 
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كيف غفلت تلك الجهات عن جعل    و:المعنية عن منح تراخيص البناء، وه
سنة مضت على    45خص البناء طوال مدة  ا لمنح ر  لزمً ا م  فحص التربة شرطً 

والذي لم    ،الذي ينظم المباني  م 1977سنة  ل  13صدور المرسوم بقانون رقم  
يتضمن وجوب تقديم شهادة فحص التربة. إن الموافقة على مشروع القانون  

 5سد  تدعم استكمال النصوص التشريعية النافذة المتعلقة بالتنظيم العمراني، وت
 ً ً فراغ قائم بت ا  الخاص  التشريعي  المجال  في  المبانيا  الل   ه    يًا راج  ،نظيم  شاء  إن 

ً و  ، الموافقة عليه بالإجماع    .اشكر
 

 الرئيــــس: 
 10 شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.   

 

 العضو منى يوسف المؤيد:
إن قانون تنظيم المباني يهدف إلى الحفاظ على  شكرًا سيدي الرئيس،  

ت التي  ية  العقار السمعة  وعلى  والممتلكات  الأرواح  مملـكة  سلامة  بها  تمتع 
سيتم   التي  للتربة  شهادة فحص  تقديم  اشتراط  وذلك من خلال   15البحرين، 
 ً تفادي للبناء، وذلك  للحصول على ترخيص  التقدم بطلب  أثناء  عليها  ا  البناء 

لمبنى  مع الانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها  
لمترددين عليها والمارة. أرجو الموافقة  المقام عليها مما يهدد سلامة قاطنيها وا
إضافة مستند جديد وهو شهادة فحص    :على مشروع القانون للأسباب التالية

الشهادةو   ،ةبر تال هذه  أهمية  بسبب  تشريعي  فراغ  كانت    حديدت و  ،سد   20إذا 
إحلال كلمة  و  ، إنشاء المباني وتحديد منسوب وعمق الأساسل  تصلح التربة  

"  محل  " منح" بإصدار    " الإصداركلمة  تختص  لا  المتخصصة  البلدية  لأن 
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وإنما   ً ب الشهادة،  أخير البناء.  قبل  ترخيص  الموافقة من حيث    ،امنح  أتمنى 
   ، وشكرًا. المبدأ على قانون تنظيم المباني المقدم من مجلس النواب

 

 الرئيــــس: 
 5 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 10 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 15وننتقل إلى مناقشة مواده   إذن ي قر مشروع القانون من حيث المبدأ. 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.  .مادة مادة
 

 العضو جمعة محمد الـكعبي:
المشروع كما جاء مسمى  توصي اللجنة بالموافقة على    مسمى المشروع:  

 20 .من الحكومة
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيــــس: 
الأخ    الديباجة، تفضل  إلى  الآن  المشروع. وننتقل  ي قر مسمى  إذن 
 اللجنة. مقرر  

 

 15 العضو جمعة محمد الـكعبي:

 . الديباجة كما جاءت من الحكومةتوصي اللجنة بالموافقة على    الديباجة:  
 

 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟  

 20 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
، تفضل الأخ مقرر  الأولى  . وننتقل الآن إلى المادة إذن ت قر الديباجة 
 اللجنة. 

 

 10 العضو جمعة محمد الـكعبي:

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في    المادة الأولى: 
 التقرير. 

 

 الرئيــــس: 
 15 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 20 المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ هل يوافق  

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
التالية،   المادة  إلى  الآن  وننتقل  اللجنة.  بتعديل  المادة  هذه  ت قر  إذن 

 تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو جمعة محمد الـكعبي:

الثانية:  من   المادة  جاءت  المادة كما  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 .الحكومة

 

 الرئيــــس: 
 10 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 15 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 20وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع    إذن ت قر هذه المادة. 

 القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
القادمة.   الجلسة  في  القانون  على مشروع  النهائي  الرأي  نأخذ   سوف 
  ة. القادم  جلسة وإلى اللقاء إن شاء الل   ه في ال  تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وبهذا  

 رفع الجلسة. وأ  شكرًا لـكم جميعًا.
 5 
 

 ( ظهرًا   12:30)رفعت الجلسة عند الساعة  
 
 
 10 

 علي بن صاــلح الصاــلح  أسامة أحمد العصفور   المستشار
 رئيس مجلس الشورى    الأمين العام لمجلس الشورى 

 
 


