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 م2013فرباير  11التاريخ: 

املرسوم بقانون التقرير التاسع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول 
 بشأن غرفة جتارة وصناعة البحرين. 2012( لسنة 48رقم )

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 :مقدمــــــة

 6 ف / ص ل م ق / 716، وبموجااا خطاباايا خ اام  م7107  نااي خ 75بتاايخ   

خئاا ا خطمج ااا لطاا  طجناا   (، أخسال اااياا خطمياايط  6د األستتذ علي تت لاتت للتت ح لاحلتت ح 

اشتن لل2102(لحستنةل84احمرستم لاقت نم لر ت ل خطشؤون خطميط   وخال تايد   نساا  مان 

؛ طمني شااتو ودخخسااتو ول اادخد تشخ ااخ بشااًنو مت مناا  ي خأ  غرفتتةلذرتت رنلملتتن يةلاحا تتر  

 خط جن  طيخ و     خطمج ا خطمو خ.

 

لإرراءاتلاح رنةل:ل-أملال

لحذنف علاحذك  فلاحمعكمرلأياله،ل  متلاح رنةلا إلرراءاتلاحذ ح ةل:

 ناي خ  61بتايخ     نهي خطمنيشادخجتمي  ف  تدخخست خط جن  خطمخسوم بشينون خطمذكوخ  (1)

 م.7106 فبخخ خ 4و 

خب يت خط جن  أثنيء دخخستهي ط مخسوم بشينون مو وع خطباث وخطدخخس      خطوثيئق  (2)

 خطمتي ش  بو وخطت  خشتم ت     مي    :

 (مرفقخطمخسوم بشينون مو وع خطباث وخطدخخس .     -

 (مرفق خخخ مج ا خطنوخا ومخفشيتو.   -
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. كمااي خب ياات   اا  خأ  طجناا  خطشااؤون خطتشااخ ي   وخطشينون اا  بمج ااا خطشااوخ  -

 (مرفق 

  مرفق(خأ  وزخخة خطاني   وخطتجيخة.  -

  مرفق(خأ  غخف  تجيخة واني   خطباخ ن.  -

  مرفق(خأ  خطمستشيخ خطشينون  طشؤون خط جين.  -

  مرفق(خأ  خطمستشيخ خال تايد  وخطميط  بيطمج ا.  -

 

م كال 7106فبخخ اخ  4د ت خط جن  لط  خجتمي هي خطثين   شخ وخطمنيشاد بتايخ    (3)

 من:

 :لمزارنلاحلن يةلماحذر رن

 .مز رلاحلن يةلماحذر رنللسع دنلاحدكذمرل س لا ليادهللالفخرم .0

 .ح ذر رنلاحم   ةاحمك للاحمس يدلللياداح م دل مسفلر مةاحس دل .2

ل

 :  لغرفةلذر رنلملن يةلاحا ر

 رئ سلغرفةلذر رنلملن يةلاحا ر  .للاحدكذمرليل  ليادهللالفخرم -0

 .احن ئبلاألمللحرئ سلاحغرفةلإاراه  لم مدلز نلاحس دل -2

 .األم  لاحم ح لح غرفةلليثم  لم مدلشر فلاحر ساحس دل -3

ل

ل
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 لشؤم لمر س لاحشمرىلماحنماب:لمزارن

أخلتتتتت ئ لشتتتتتؤم لللللنله ف ءلياداح م دلياداحرزاقاحس د .0

 اح ر  .

ل

 : ضرلالرذم علم لمر سلاحشمرىلكللم  

 احمســذش رلاحق نـمن لحشؤم لاح ر  .لاألسذـــ علم ســــ ل م ــدلمرهــــــم  -0

 ماحمـــــــــ ح .احمسذش رلال ذلـ ديللاحدكذمرلرعفــــرلم مـــــدلاحلـــــــ ئغ -2

ل

  احس دلم مدلرض لم مد وتوط  أمين  س  خ خط جن. 

 

لث ن ا :لرأيلمزارنلاحلن يةلماحذر رن:

ب نت وزخخة خطاني   وخطتجيخة ف  خدهي  خطمخفق( بًن خطوزخخة تتفق مع مي وخد 

ف  ناوص وموخد خطمخسوم بشينون مال خطمني ش ، و د ب نت أسبيا لادخخ خطمخسوم 

 طتيط :بشينون ف  خ

 دم وجود مخجي   خسم   ط غخف  و دم وجود لشخخف خسم  طهي بوخل مدة  -0

  م هي منذ تًس سهي.

نت ج  ط تبوخخت خطس يس   وخطتجيذبيت ب ن خطتجيخ   خوخة هذخ خطشينون توطدتلن  -7

خطت  مخت بهي خطمم ك ، و يكا خغب  خطش يدة خطاك م  ف  خطبالد بتاش ق مز د من 

خطد مشخخب   وتكخ ا دوط  خطمؤسسيت وخطشينون، وتوا د خطتجيخ وخجيل خأل ميل 

ال تفخ شهم  ن بخ ق خطتس  ا، ومي  ستد  و ذطك من خستكميل ط منظوم  
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خطتشخ ي   خطالزم  ناو خإلاالح خال تايد  ف   وء توا يت خط جن  خطباخ ن   

طتشا  خطاشيئق تات خطبند خطايص ب "تيز ز خطتنيفس   خال تايد  "، وبمي  توخكا 

، وتاش ش ي طمخئ يت اوخخ خطتوخفق خطوبن  7161مع خؤ   خطباخ ن خال تايد   

خال تايد خطباخ ن ، ومي تبيو من  خطمتي ش  بيطجينا خال تايد  وتيز ز تنيفس  

  وخن ن ومنهي  خوخة وجود  ينون جد د ط غخف .ادوخ تشخ ييت و

لن ادوخ خطشينون سوف  ؤد  بال شك لط  تبو خ خطدوخ خطب  ي  ط غخف  ف   -6

تمث ل خطشبيع خطايص ومجتمع خأل ميل خطباخ ن ، وسوف  نيكا ل جيب ي     

خطادميت خطت  تشدمهي وبيطتيط  خطنهوض بدوخ خالختشيء بهذه خطمؤسس  وف  نو    

 خطشبيع خطايص ف  دفع  م    خطتنم   خال تايد  .

خطو ع خطسيبق ط غخف  كين  اكمو تنظ م دخا   فشب غ خ ايدخ من خطس ب   -4

خطتشخ ي  ، وأن خطمستجدخت وتغ خ خطظخوف وخطو يئع وخطتبوخ خطذ  شهدتو خطغخف  

 ستشب   خطمنتظخ منهي اتمت وجود هذخ خطشينون.ف  ادميتهي وأدوخخهي، وخطدوخ خطم

أنو من خط خوخ  و ع لبيخ  ينون  ط غخف ، وطتتم  م    خنتايا مج ا لدخختهي  -7

ف  ظل تشخ ع  ينون  ايدخ  ن خطدوط ، ات   مثل هذخ خطمج ا تمث ال  اش ش  ي 

 ط شبيع خطتجيخ  و سيهم بفييط   ف  ال كيف  مشيكل خطتجيخ وفش ي ط شينون.

وجود هذخ خطشينون سوف  ت ح ط غخف  تشو   دوخهي  بخ توس ع  ي دة خطادميت  لن -7

وخطتسه الت خطت  تشدمهي أل  يئهي وطمات ف خطشبي يت خطتجيخ   وخال تايد   

ي  ي ول   م   خ ط مستشبل ومتب بيتو خطت  تادم تبوخ ب ئ  خطيمل خال تايد  ما    خستيدخد 

ي.  و يطم  

كثخ فييط   ط غخف  ف  انع خطشخخخ خال تايد ، و يظم لن خطشينون  ت ح مشيخك  أ -5

من دوخهي ف  خطبخخمج وخطمشيخ ع خطت  تستهدف خطشدخة خطتنيفس   طال تايد 

خطباخ ن ، وبخفع دخج  خطثش  ف  هذه خطمؤسس  طد   بي يت خأل ميل خطما    

 وخطايخج   كونهي تستند      ينون  نظم  م هي. 
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أن غخف  تجيخة  طاني   وخطتجيخة أثنيء خجتمي و بيط جن هذخ و د أو ح سييدة وز خ خ

تكن خطوزخخة ه  خطجه  خطمنيب  واني   خطباخ ن  ندمي خ تخات مسودة خطشينون طم

بهي مني ش  مسودة خطشينون، لال أنو نت ج  خختبيب خطوزخخة بيطشبيع خطتجيخ  

دوخه أايل وخطاني   فشد تبنت خفع مسودة خطشينون لط  مج ا خطوزخخء وخطذ  ب

خطمسودة لط  جالط  خطم ك إلادخخه. وف مي  تي ق بآط   خطتاو ت خطمناوص    هي 

ف  خطمخسوم فشد أو ح سييدتو أن خطوزخخة طم تتدال ف  و ع هذه خآلط   لذ أنهي 

أتت بنيء     وجه  نظخ خطغخف ، فشد تالف  خطشينون خطتال ا بيألاوخت  ن بخ ق 

مؤسس  طهي اوت أو أكثخ وخطشاص خطماول هو خطتاو الت، لذ نص     أن كل 

خطذ  طو خطاق ف  خإلدالء بيطتاو ت. كمي ب ن سييدتو أن خالنتسيا طي و   خطغخف  

ي، كمي  لطزخم  ألاايا خطسجالت خطتجيخ   أمي أاايا خطسجالت خطميط   ف  ا لطزخم  

هي  وخن ن أن هذخ خإلطزخم ط ا بد   ف  مم ك  خطباخ ن ولنمي أغ ا خطدول خطت  طد 

 بشًن غخف  خطتجيخة وخطاني   تًاذ بهذخ خطمبدأ. 

ل

ل:لغرفةلذر رنلملن يةلاحا ر  رأيلل-ث حثا 

أو ات غخف  تجيخة واني   خطباخ ن ف  خدهي  خطمخفق( بشًن مبخخخت ايط  

ي لادخخ هذخ خطمخسوم بشينون ه  أن خطميدة   ( من 67خالستيجيل خطمبن     هي دستوخ  

طا خة اياا خطجالط  م ك خطبالد خطمفد  خطاق ف  لادخخ خطمخخس م  خطدستوخ  د أ بت

بشكل مستيجل مت  مي خستد ت خطايج  لط  ذطك، وه  س ب  تشد خ   كف هي خطشينون 

 طجالطتو با ث  تم خستاالاهي من وخ ع خطظخوف خطما ب  بإادخخ خطشينون.

طباخ ن فإن خطغخف  وأمي بشًن لادخخ هذخ خطشينون خطمتي ق بغخف  تجيخة واني   خ

ي طنً  بيطغخف   ن أ  تجيذبيت س يس  ،  تيتشد بًن خالستيجيل ف  ادوخه كين  خوخ  

وه  ب ت طجم ع خطتجيخ، وطتستمخ خطغخف  ف  تًد   خسيطتهي وموخا   دوخهي خطمهن  ف  

ي طتبو خ خأل ميل وخطنمو خال تايد ، بيإل يف   ادم  خطشيخع خطتجيخ  بًسخه، وماخك 

خطتجيذبيت خطت  و يت االل فتخة خالنتايبيت خألا خة ط مج ا ووجود خطيد د من لط  أن 
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خطتجيوزخت وسوء خستادخم خطتوك الت ف  خطيم    خالنتايب   تستد   سخ   و ع اد 

ي طسوء خستغالطهي ف  خالنتايبيت خطمشب   طمج ا خإلدخخة وه   طمو وع خطتوك الت تفيد  

 م. خ ب  ومو دهي شهخ نوفمبخ خطشيد

 ف  خجتمي و مع خط جن  أو ح سييدة خئ ا غخف  تجيخة واني   خطباخ نهذخ و 

% من  دد خطمؤسسيت 77أن خطمؤسسيت خطاغ خة وخطمتوسب  تشكل مي نسبتو أكثخ من 

ف  مم ك  خطباخ ن، وبيطتيط  فإن هذخ خطشينون جيء ط نظم  م    خالنتسيا لط    و   

ي طخطغخف  وآط   خطتاو ت ف  خطجمي   خطي اجم موم   من االل  دد خألاوخت وذطك تبي 

االل خطفتخة خطمي     تأن هنيك تدخ  يت ادث خأا ميل خطمؤسس ، وتخ  خطغخف 

خألادخث خطمؤسف  ف   ختستد   أن  ادخ هذخ خطشينون ف  أسخع و ت ات  ال تتكخ

ي     سمي  ومكين  خطغخف ، ول بيء خجل  خطغخف ، وات  ال  س ا  مل خطغخف ، وافيظ 

طم  كن طهي خأل ميل مادخ    أكثخ ف  خطشيخع خطباخ ن . كمي أن خطغخف  منذ تًس سهي 

ي طوخئح وأنظم  دخا   ، ومع  خا خالنتايبيت خطشيدم  فإنو هلذ كينت تاكم ون ،تنظ م  ين

من خط خوخ  خطسخ   ف  لادخخ هذخ خطتشخ ع، ات  ال تادث خطتجيوزخت خطسيبش ، و دم 

خ ط شبيع خطتجيخ   خطتال ا بيألاوخت، وأهم   خطمايفظ      خطغخف  ألن تكون خمز 

( توكد     6ي ف  خطتجيذبيت خطس يس  ، أمي مسًط  فشد خالستشالط   فإن خطميدة  و دم خنزال ه

( نات     أن خطالئا  خطتنف ذ   ستب ن أسا تاد د خطمبيطغ 7خالستشالط  ، وخطميدة  

هي س كون بنيء       توا   من خطجمي   دوخطغخخميت خطمستاش ، وبيطتيط  فإنو تاد 

ي لط  مج ا خطوزخخء. وخطغخف  ال تا ع ط اكوم  ولنمي خطيموم   خطت  ستخفع توا يته

ستكون تات لشخخف خطاكوم  وطن  كون هنيك تدال من  بل خطاكوم  ف   خخخخت 

خطغخف ، ل يف  لط  لمكين   تيد ل هذخ خطشينون ف  ايل وجود بيض خطمآاذ    و  ند 

 خطتبب ق ف  أ  و ت.

ل

لرأيلاح ـــــرنة:ل-رااعا 

 طمخسوم بشينون، و     خخخ مج ا خطنوخا وخطخأ  خطشينون بيد خالبالع     خ

و    خطخأ  خال تايد  وخطميط  ط مستشيخ خال تايد   ،ط مستشيخ خطشينون  طشؤون خط جين
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تشخ ي   وخطشينون   بمج ا خطشوخ   مخفق( وخطت  خأ  طجن  خطشؤون خطوخطميط ، و    

 دستوخ   وخطشينون   طألسبيا خطتيط  :أوات بيدم سالم  خطمخسوم بشينون من خطنيا ت ن خط

  دم توخفخ اف  خالستيجيل ف  لادخخ خطمخسوم بشينون. -أ 

( خطت  تتييخض 7تشوا خطمخسوم بشينون شبه   دم خطدستوخ   وذطك ف  خطميدة   -ا 

( من خطدستوخ خطت  تنص     "وال  جوز لجبيخ أاد     خالن ميم 75مع خطميدة  

 تمخخخ ف هي"لط  أ  جمي   أو نشيب  أو خالس

كمي تخ  أنو من خألجد  أن تتم ا يغ  تنظ م أاكيم خطغخف  من االل مشخوع  -ج 

  ينون.

لط  و ع لبيخ  ينون  ط غخف  ايدخ  ن خطس ب  وجدت خط جن  أن خطمخسوم  هدف 

خطتشخ ي   بدال  من تنظ م أموخ خطغخف  من االل خط وخئح وخألنظم  خطدخا   ، ول بيء 

كبخ ف  أخفع خطتوا يت و خطمشيخك  بشكل خطشينون  طتشد م خطمشوخة وخطسند خالدخخة  مج ا

أن وجود  ينون  كميانع خطشخخخخت خال تايد   ف  ظل تشخ ع  ينون  ايدخ  ن خطدوط ، 

ط غخف  س ؤد  لط  تفي ل دوخ مكتا امي   خطم ك   خطفكخ   وبخخءخت خالاتخخع وتبب ق 

( من خطشينون خطجد د ط غخف ، كمي س سيهم 4ميدة   وخن ن خطم ك   خطفكخ   وهو مي  يطجتو خط

ف  تسه ل  مل خطغخف  ف  دخخس  أو يع خطمؤسسيت وخطشخكيت خطاكوم   ذخت خألهم   

خالستخخت ج   وخطااول     خطمي وميت خطايا  بيطتجيخ ومي  تي ق بشئونهم من خطغخف  

 .مبيشخة، وجم ع خطمي وميت وخطب ينيت خطتجيخ   وخال تايد  

ي أن خطمخسوم بشينون  هدف لط  أن  كون خنتايا أ  يء مج ا كم ي وجدت أ   

ي ط شبيع خطتجيخ  و سيهم ف   خإلدخخة تات مظ   تشخ ي   ط كون هذخ خطمج ا ممثال  اش ش  

ال كيف  خطمشيكل خطت   د توخجو خطتجيخ ووفش ي ط شينون، كمي س سيهم مخسوم خطشينون ف  

 ي دة خطادميت وخطتسه الت خطت  تشدمهي أل  يئهي  بخ توس ع  دوخ خطغخف تشو   

وطمات ف خطشبي يت خطتجيخ   وخال تايد   خستيدخدخ  ط مستشبل ومتب بيتو خطت  تادم تبوخ 

 ب ئ  خطيمل خال تايد  ما  ي  ول   م ي  و يطم ي  
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لن مخسوم خطشينون مال خطدخخس   ًت  خستكميال  ط منظوم  خطتشخ ي   خطالزم  ناو 

ح خال تايد  ف   وء توا يت خط جن  خطباخ ن   خطمستش   طتشا  خطاشيئق تات خإلاال

خطبند خطايص بتيز ز خطتنيفس   خال تايد   وبمي  وخكا خؤ   مم ك  خطباخ ن خال تايد   

، وتاش ش ي طمخئ يت اوخخ خطتوخفق خطوبن  خطمتي ش  بيطجينا خال تايد ؛ طذخ خأت 7161

 .شًن غخف  تجيخة واني   خطباخ نخط جن   خوخة لادخخ  ينون ب

ا ث لن مبخخخت لادخخ هذخ خطشينون هو و ع لبيخ  ينون  ط غخف ، كمي أن من 

ؤد  بال شك لط  تبو خ خطدوخ خطب  ي  ط غخف  ف  تمث ل خطشبيع خطايص خطشينون س 

بدوخ خطغخف  وخطادميت خطت    نيكا ل جيبي     خالختشيءممي ومجتمع خأل ميل خطباخ ن ، 

 شدمهي، خألمخ خطذ  من شًنو خطنهوض بيطشبيع خطايص وخطدفع بيم    خطتنم   خال تايد  .ت

لن خط جن  واالف ي طمي ذهبات لط او طجنا  خطشاؤون خطتشاخ ي   وخطشينون ا ؛ تاخ  تاوخفخ 

 ناااخ خالسااتيجيل إلااادخخ هااذخ خطشااينون فاا  ااا غ  مخسااوم بشااينون وطاا ا فاا  ااا غ  

ماا    اا   مشااخوع  ااينون وذطااك ألن غخفاا  تجاايخة شد  واااني   خطباااخ ن وكمااي أكاادت أنهااي م 

خنتايبيت جد دة طمي ال  اتمل خطتًا خ؛ فشاد بايت مان خط اخوخ  طتايشا  أ ا  نزخ ايت فا  

هذه خالنتايبيت خطشيدم ، وطتايش  تس ا هذه خالنتايبيت كمي ادث ف  خطسيبق ادوخ هاذخ 

 من خطدستوخ.( 67خطتشخ ع ف  ا غ  مخسوم بشينون بنيء      أاكيم خطميدة  

خ ألهم اا  خطمخسااوم بشااينون ؛ فشااد خأت خط جناا  و   ااو  ي مااع مااي تشاادم ونظااخ  وتميشاا  

  خوخة خطموخفش     و.

ل

لاخذ  رلمقرريلاحممضمعلاألل  لمال ذ  ط :ل-خ مسا 

( ماان خطالئااا  خطدخا  اا  طمج ااا خطشااوخ  ، ختفشاات خط جناا    اا   67ل ماايال  طاانص خطماايدة   

 خات يخ كل من:

الأل  ـــــــا .للاألسذ علسعمدلياداحعز زلك نم -0  لمقررا

الا ذ  ط ـــا .للاألسذ عنله حةلف  زل ر لة -2  لمقررا
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ل

لذمل ةلاح رنة:ل-س دسا 

اشتتتن لغرفتتتةلذرتتت رنلل2102(لحستتتنةل84احمرستتتم لاقتتت نم لر تتت ل احممافقتتتةلي تتت ل

 .ملن يةلاحا ر  

ل

ل

 ماألمرلمعرمضلي  لاحمر سلاحمم رللذخ علاحالز ،،،

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م2013فرباير   7التاريخ :
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي                  احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

بشـأن غرفـة جتـارة وصـناعة  2012( لسـنة 48املرسـوم بقـانون رقـم )املوضوع : 
.البحرين 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

معااالا الساايي علااا باال اااال  ال ااال  ، أخفاا  م 7102 نااي    72بتاايخ        

 (، نساة  نان2د  2ف ص ل ت ق /  416، ضمن كتيبا  خما)   رئيس المجلس

بشاااغ) ةرتاااة تجاااار  واااا اعة  2112( لسااا ة 84المرسااابم بواااامب) ر ااام )

إلاااج ل نااا   للااايعي  لتلااا  ية  ع لكينمنةااا ، عبلااا  لمنيملااات  عإبااا     ،البحااار ل

  لمالحظيت علة  لل ن   لليعي  لميلة  ع المتصيد  .

 

، عكااا ت ل نااا   للااايعي  لتلااا  ية  ع لكينمنةااا  م7102فب   ااا   2عبتااايخ        

، عبلاا  بوراامخ  لم ساامم بكااينميعلااج ، حةااا  علياا   ل  بااع علاا  جتميعهااي 

 بيلم لس.خ  لكينمني  لمستلي

 

 ني  لي:إلج  –بي   لم  عل  ع لنكيش  –ع نته   لل ن        
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عاا م ااام ف  ااات   السااتي يل فااي إااا  خ  لم ساامم بكااينمي، ع يااا  نااع  .0

غةااايل  لمبااا خ ت  لتاااي دعااا  ماااا  خ  لم سااامم بكاااينمي، ع ااا عف 

 الستي يل  لتاي عميا  باةن دعخال  النيكايد عأعجبا   مسا  ت فاي  اةايب 

ال اوتمل  لتأ ة . عم   يعبا  ل نا   للايعي  لميلةا  ع المتصايد   ا  بة  

في ن لس  لنم ل  لممم   لوكمن  بهاا   للاأي نان  االل خاالب   يبايت 

م، أال أي  لل نا  7107د سامب   07، ع7107نمفمب   72، 5نيخ   في 

 ل) استل) أال إ ريح نن  لوكمن .

(  لتاي 7فاي  لمايد)  المل  لم سمم بكينمي شبه  بيا م  ل ساتمخ   عبلا   .7

( نن  ل ستمخ  لتي انص علج "عال   مز إجبايخ 72اتييخض نع  لميد)  

 أح  علج  النرميم إلج أال جمية  أع نكيب  أع  الستم  خ فةهي".

ااا ا  لل ناا  أناا  ناان  تجاا ا أي ااات) اااةيغ  انظااة) أحكاايم غ فاا  ا اايخ)  .2

  عااانيع   لبواا  ن ناان  ااالل نلاا عت بكااينميل  مكاان ناان  اللاا  إجاا  

 لتيااا  الت  لمنيساااب ، ع ياااا  أي  لي  ااا  نااان ن فةااايت حااام خ  لتم فااا  

  لمعني ِاةغ  في نل ععيت مم نةن.  

 

 رأي اللج ة:

بشغ) ةرتة  2112( لس ة 84المرسبم بوامب) ر م ) سالن ع م ا ا  لل ن       

 نن  لنيحةتةن  ل ستمخ   ع لكينمنة .، تجار  وا اعة البحر ل

 

 

 دالل جاسم الزايد                                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

الشؤون  جلنة تقرير

 التشريعية والقانونية

املرسوم بقانون ص خبصو

م 2101( لسنة 53رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون 

الصادر السلطة القضائية 

( 82باملرسوم بقانون رقم )

 م2112لسنة 
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 م3102فرباير  7 :التاريخ
 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةدس عشر اسالتقريـر ال

 بشأن

، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 3101( لسنة 23رقم )  قانونب موسرامل
  3113( لسنة 23الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 

 :مقدمــة
 

معـايل رئيس جملـس استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       
 مارس 23( املؤرخ يف  1122 -3 -3ص ل ت ق /  59)  رقـم الشـورى

( 23رقم )  قانونب موسراملم، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 1122
، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون 3101لسنة 
، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن 3113( لسنة 23رقم )

 . ، وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا اخلصوصجمللسرأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على ا

معـايل رئيس جملـس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب  كما استلمت     
 م،1121 أكتوبر 21( املؤرخ يف 3د  3ف ص ل ت ق /  932)  رقـم الشـورى

تكليف تشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل ال
املرسوم، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور ادة النظر يف تقريرها اخلاص باللجنة بإع

 .، وعليه أعدت اللجنة تقريًرا هبذا الشأنالثاين من الفصل التشريعي الثالث
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ص ل  913)  رقـم معـايل رئيس جملـس الشـورىكتاب واستلمت اللجنة      
تكليف اللجنة والذي مت مبوجبه  م،1121 مربديس 4( املؤرخ يف 3د  3ف ت ق / 

، وذلك بناًء على قرار مكتب اجمللس يف اجتماعه املرسومادة النظر يف تقريرها اخلاص ببإع
 م.1121ديسمرب  3السابع املنعقد بتاريخ 

 

 إجراءات اللجنة:: أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

يف االجتماع اخلامس والعشرين املنعقـد  قانون املذكور ب موسراملتدارست اللجنة  (8)
من الفصـل التشـريعي    ولاأل العادي دور االنعقاد من 1122مايو  29بتاريخ 
 .الثالث

خالل دور االنعقاد الثاين من الفصل  –املذكور قانون ب موسراملتدارست اللجنة  (5)
 لية:يف االجتماعات التا -التشريعي الثالث

 م.1122أكتوبر  21           الثاين املنعقد بتاريـخ   .0

 م.1122رب فمون  11              املنعقد بتاريخ  التاسع.3

 م.1122رب فمون  31             املنعقد بتاريخ  العاشر.2

 م.1122رب ديسم 22         املنعقد بتاريخ  الثاين عشر.2

   من الفصـل   لثخالل دور االنعقاد الثا –املذكور قانون ب موسراملتدارست اللجنة  (2)
 يف االجتماعات التالية: -التشريعي الثالث

 م.1121 ديسمرب 25               املنعقد بتاريخ  السابع.0
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 م.1123 يناير 31         املنعقد بتاريخ  عشر الثالث.3

 

قانون موضوع البحـث  املرسوم باطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة ب (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى. -

 )مرفق(قانون. ب موسراملقرار جملس النواب ومرفقاته بشأن  -

 (مرفققانون املذكور. )ب موسرامل -

 مرفق()مرئيات حوار التوافق الوطين حول السلطة القضائية.  -

 األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية.املبادئ  -

 (مرفقرأي اجمللس األعلى للقضاء. ) -

 (مرفق)جدول معادلة وظائف النيابة العامة بوظائف القضاء.  -

 (مرفق)اختصاصات اجمللس األعلى للقضاء.  -

بإصدار قانون السلطة القضائية.  1111( لسنة 41املرسوم بقانون رقم ) -

 (مرفق)
 

التاسع من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل دعت اللجنة إىل اجتماعها  (3) 
 :م1122رب فمون  11املنعقد بتاريخ التشريعي الثالث، و
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 :اجمللس األعلى للقضاء

 القاضي عيسى مبارك الكعيب                  رئيس إدارة التفتيش القضائي. .0
 

االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي  العاشر من دوردعت اللجنة إىل اجتماعها  (6)
 :م1122رب فمون 31املنعقد بتاريخ الثالث، و

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 األستاذ سعيد عبداملطلب                    مستشار قانوين. .0
 

 :شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس 

 

 املستشار القانـوين للمجلـس .       الربزجنيالدكتور عصام عبدالوهاب  .0

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

 

ـًثا  آراء اجلهات املعنية:ا: ني

 :اجمللس األعلى للقضاء 

 

ـّن اجمللس األعلى للقضاء عدم وجود أي مالحظات لديه على املرسوم بقـانون،   - بي
م( 1122/ 291ويوافق على ما جاء فيه، وذلك وفق خطاب اجمللس رقـم )ر ت م ق/  

 )مرفق(م. 1122ديسمرب  4واملؤرخ يف 
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  وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: 
 

تصب يف صاحل منظومة التنظيم القضائي يف اململكة أن التعديالت اليت أتى هبا املرسوم  -
وذلك من خالل بيان تأليف احملاكم، وعدد القضاة الذين يتعني أن تصدر عنهم األحكام، 
وآليات إنشاء احملاكم، وجتديد وظائف القضاة، واحلرص على استمرار كفاءة ونزاهة 

ر ذات كفاءة عالية، القاضي وتشجيعه على تطوير أدائه، وضمان إمداد القضاء بعناص
وإرساء مبدأ التفتيش على أعمال القضاة لتكون ترقيتهم على أساس الكفاءة، واحلفاظ 
على نزاهة القاضي من خالل إخضاعه للتأديب يف حالة حصوله على تقريرين متتاليني 
بدرجة أقل من املتوسط، كما عين التعديل باشتراط اجتياز املتقدم لتويل والية القضاء 

 ان ودورة يعدمها اجمللس األعلى للقضاء.المتح

أن املصلحة العامة تطلبت اإلسراع يف إصدار املرسوم نظًرا إىل احلاجة ملواجهة التنظيم  -
ـًا للصاحل العام باعتبار أن التراخي يف  القضائي اليت استهدفها القانون ورعايتها؛ حتقيق

ـًا مع حسن أداء السلطة إصداره ملا بعد بداية العام القضائي لفترة أطول يتنا سب عكسي
 القضائية لوظيفتها.

 

ـًثا  ا: رأي اللجنة:لث

قانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار جملس ب موسراملناقشت اللجنة      
 وممثلي اجلهات املعنية وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة النواب ومرفقاته بشأنه،

 وانتهت إىل ما يلي:واملستشار القانوين باجمللس، ، 

( من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط 33أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) -
 الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللسني.
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الشكلية ن الناحية ر سواء مأي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستوليس يف املرسوم بقانون  -
 . املوضوعية أو أو اإلجرائية

( من 33أن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنصوص عليه يف املادة ) -
ذلك أن تنظيم وظائف  ،، وبالتايل سالمته من الناحية الدستوريةالدستور يعترب متوافًرا

مع تشكيل احملاكم وتوزيع القضاء وأعضاء النيابة يقتضي تعديل املسميات مبا يتناسب 
القضاة على احملاكم، إضافة إىل أن التنقالت يف السلطة القضائية البد أن تتم قبل بداية 
العام القضائي، واحلاجة إىل تعيني قضاة حبرينيني يف السلك القضائي، ويف حالة عدم 

 وإجراءاهتا. إصدار هذا املرسوم سيترتب عليه إرباك يف العملية القضائية، وتسيري أمورها 

بشأن  ،من املرسوم بقانون ( مكرًرا13أن أبدت حتفظها على املادة ) للجنةسبق  -
إذ رأت أن النص يتعارض مع ما مت التوافق عليه  ؛إحلاق ميزانية اجمللس مبيزانية الوزارة

 .استقاللية القضاء شأنبئيات حوار التوافق الوطين يف مر

املرسوم بقانون  ( مكرًرا يف13ذلك التحفظ على اعتبار أن نص املادة ) زاليف حني 
م بتعديل بعض أحكام  قانون السلطة القضائية الصادر 1121( لسنة 44رقم )

ـًا لرؤية اللجنة بشأن جاء م، 1111( لسنة 41باملرسوم بقانون رقم ) متكامال وحمقق
ـًا، ومبا يضمن الوفرة  ـًا وإداري ضمان كفالة حتقيق استقالل السلطة القضائية مالي

، وخيدم تطوير النظام القضائي املايل واإلدارياملالية للجهاز القضائي، وحيقق استقالهلا 
 وسري العمل فيه.

 انون. واستناًدا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بق     
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : ا:ـًبعار

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   35إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من:

ـًا.             األستاذة مجيلة علي نصيف .0  مقرًرا أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.الدكتور ناصر محيد مبارك               .3

 

 توصية اللجنة : :ـًامساخ

قانون، فـإن  ب املرسوميف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 اللجنة توصي مبا يلي :

، بتعديل بعض أحكام قانون 3101( لسنة 23رقم )  قانونب موسرامل املوافقة على -
 .3113( لسنة 23السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 دالل جـاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون تقرير 

التشريعية والقانونية 

خبصوص املرسوم بقانون 

م 2102( لسنة 80رقم )

بتعديل بعض أحكام 

( 38املرسوم بقانون رقم )

أن الالئحة م بش2112لسنة 

 الداخلية جمللس النواب
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 م3102فرباير  7 :التاريخ
 

 والقانونية للجنـة الشؤون التشريعيةبع عشر اسالتقريـر ال

 بشأن

، بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 3103( لسنة 20رقم )  قانونب موسرامل
 بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب  3113( لسنة 32)

 

 :مقدمــة

معـايل رئيس جملـس استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       
م، 1123 يناير 11( املؤرخ يف 3د  3 فص ل ت ق /  119)  رقـم الشـورى

( لسنة 20رقم )  قانونب موسراملوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
بشأن الالئحة  3113( لسنة 32، بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )3103

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي الداخلية جمللس النواب
 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 

 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

من  لثالثا العادي خالل دور االنعقاد –قانون املذكور ب موسراملتدارست اللجنة  (6)
 م. 1123ايرفرب 3املنعقد بتاريخ عشر  الرابع يف االجتماع -ل التشريعي الثالثالفص

 



77 
 

القانون موضوع البحث  رسوماطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مب (7)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى. -

 )مرفق( قانون.ب موسراملقرار جملس النواب ومرفقاته بشأن  -

 (مرفققانون املذكور. )ب موسرامل -

 

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 

 املستشار القانـوين للمجلـس .       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

 

ـًثا  ا: رأي اللجنة:ني

قانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار جملس ب موسراملناقشت اللجنة      
وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القـانوين   النواب ومرفقاته بشأنه،

 وانتهت إىل ما يلي:باجمللس، 

توافرت فيه الشروط  ( من الدستور، وقد33أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) -
 الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللسني.

أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية ليس يف املرسوم بقانون  -
 املوضوعية. أو  أو اإلجرائية
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( من 33املادة )أن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنصوص عليه يف  -
وخاصة مع صدور ، ، وبالتايل سالمته من الناحية الدستوريةالدستور يعترب متوافًرا

م يف هناية دور االنعقاد العادي الثاين مما استوجب معه 1121التعديالت الدستورية لسنة 
ئحة الداخلية جمللس بشأن الال 1111( لسنة 94تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 مع بداية دور االنعقاد الثالث متواكبة، مبا يتناسب مع هذه التعديالت؛ ولتكون بنواال
ـًا للمجلس ـًا لالستناد إليها إجرائي فيما يباشره من اختصاصات، وما جيريه  وموضوعي

 من مناقشات، وما يتخذه من قرارات. 

نظم املرسوم عدًدا من األحكام ومنها: الترشح وشروط العضوية يف جملس النواب،   -
وتكوين مكتب اجمللس، وعرض برنامج عمل احلكومة وإقراره، وتنظيم آلية االستجواب 
من حيث: حتديد موعد املناقشة، وتأجيل املناقشة، وطلب البيانات الالزمة لالستجواب 

إىل جانب موضوع عدم إمكانية التعاون مع  رئيس جملس  من الوزير، واالقتراحات برغبة،
( من 215(، )211(، )219) أرقام املوادالوزراء، ورئاسة اجمللس الوطين. فيما نظمت 

إحالة  ، من ناحيةون امليزانية العامة للدولةدراسة ومناقشة مشروع قانو إحالة املرسوم آلية
نواب يف الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشروع امليزانية العامة إىل جملسي الشورى وال

مشتركة بني جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية يف جملسي الشورى والنواب عند مناقشة 
تقريرها  النواب جلساملالية واالقتصادية مب امليزانية، إضافة إىل كيفية إعداد جلنة الشؤون

 بشأن املشروع.

ـًا بني نص الفقرةاللجنة  ترى - ( من املرسوم 211 الثانية من  املادة ) أن هناك تعارض
بقانون واليت نصت على "وتوجه الدعوة الجتماع اللجنتني واحلكومة من رئيس جملس 

ويعترب النواب وذلك قبل املوعد احملدد لالجتماع بثماٍن وأربعني ساعة على األقل. 
ـًا حبضور أغلبية أعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية جمللس  االجتماع صحيح
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، بتعديل 1121( لسنة 41رقم )  قانونب( املعّدل يف املرسوم 233نص املادة )"، والنواب
بشأن الالئحة الداخلية جمللس  1111( لسنة 99بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

( املعدلة من الالئحة الداخلية جمللس النواب اشترطت 211، ذلك أن املادة )الشورى
فقط ليكون االجتماع  ة الشؤون املالية واالقتصادية جمللس النوابحضور أغلبية أعضاء جلن

ـًا، يف حني مل تشترط املادة   الالئحة الداخلية جمللس الشورىمن  (233) املشترك صحيح
 ذلك.

وكان من املفترض النص على حتقق النصاب يف كلتا اللجنتني يف اجمللسني، مما يستدعي 
( من املرسوم بقانون  211 الفقرة الثانية من  املادة ) إجراء تعديٍل الحٍق على ما ورد يف

 1111( لسنة 94، بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )1121( لسنة 42رقم ) 
 .    ؛ لتحقيق التالؤم بني املادتنيبشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب

 قة على املرسوم بقانون. واستناًدا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملواف     

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ـًالثاث

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  35إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

ـًا.األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد                .2  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.             األستاذ حممد حسن الستري .2
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 توصية اللجنة: :ـًابعار

قانون، فـإن  ب املرسوميف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 اللجنة توصي مبا يلي :

، بتعديل بعض أحكام املرسوم 3103( لسنة 20رقم ) قانونب موسرامل على املوافقة -
 .بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب 3113( لسنة 32بقانون رقم )

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

 
 دالل جـاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
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 (4ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون  تقريـر

التشريعية والقانونية 

خبصوص املرسوم بقانون 

م 2102( لسنة 82رقم )

بتعديل بعض أحكام 

( 33املرسوم بقانون رقم )

م بشأن الالئحة 2112لسنة 

 الداخلية جمللس الشورى
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 م3102فرباير  7 :التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةمس عشر االتقريـر اخل
 بشأن

، بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 3103( لسنة 23رقم )  قانونب موسرامل
 بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى  3113( لسنة 33)

 

 :مقدمــة

معـايل رئيس جملـس استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       
م، 1121 ديسمرب 13( املؤرخ يف 3د  3 فص ل ت ق /  931)  رقـم الشـورى

( لسنة 23رقم )  قانونب موسراملوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
بشأن الالئحة  3113( لسنة 33، بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )3103

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن الداخلية جمللس الشورى
 رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 

 

 إجراءات اللجنة: :أواًل

 قامت اللجنة باإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله 

من  لثالثا العادي خالل دور االنعقاد –قانون املذكور ب موسراملتدارست اللجنة  (4)
 :نيالتالي نييف االجتماع -ل التشريعي الثالثالفص

 م.1121ديسمرب  25      املنعقد بتاريخ             السابع  .0

 م. 1123ريناي 31     املنعقد بتاريخ       الثالث عشر   .3
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القانون موضوع البحـث   رسوماطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مب (3)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى. -

 )مرفق(قانون. ب موسراملقرار جملس النواب ومرفقاته بشأن  -

مذكرة بالرأي القانوين هليئة املستشارين القانونيني يف اجمللس خبصوص املرسوم  -
 (مرفق)بقانون. 

 (مرفققانون املذكور. )ب موسرامل -

 

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 

 املستشار القانـوين للمجلـس .       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .3

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

 

ـًثا  ا: رأي اللجنة:ني
 

قانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار جملس ب موسراملناقشت اللجنة      
ومذكرة بالرأي القانوين هليئة املستشارين القانونيني يف اجمللـس.   النواب ومرفقاته بشأنه،

وانتهت إىل مـا  وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين باجمللس، 
 يلي:
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( من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط 33أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) -
 الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللسني.

 

ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية  -
 أو اإلجرائية أو املوضوعية. 

 

( من 33إن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنصوص عليه يف املادة ) -
صدور  الدستور يعترب متوافًرا، وبالتايل سالمته من الناحية الدستورية، وخاصة مع

م يف هناية دور االنعقاد العادي الثاين مما استوجب معه 1121التعديالت الدستورية لسنة 
بشأن الالئحة الداخلية جمللس  1111( لسنة 99تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

الشورى، مبا يتناسب ويتالءم مع هذه التعديالت؛ ولتكون يف متناول اجمللس مع بداية دور 
ـًا فيما يباشره من اختصاصات، وما جيريه من  االنعقاد الثالث لالستناد إليها إجرائي

 مناقشات، وما يتخذه من قرارات.
 

نظم املرسوم عدًدا من األحكام ومنها: شروط ومعايري العضوية يف جملس الشورى،  -
ـًا أمام جملس الشورى أو إحدى جلانه بشأن موضوع  وإلقاء رئيس جملس الوزراء بيان

( من 241(، )241(، )235(، )233(، )231داخل يف اختصاصه، كما أن املواد )
تنسجم مع التعديالت الدستورية للمادة     املرسوم قد مت استبداهلا بنصوص جديدة؛ ل

ـًا على آلية دراسة 215) ، البندان ب، ج( من الدستور، واليت أدخلت تعديال مهم
ومناقشة مشروع قانون امليزانية العامة للدولة بني اجمللسني، من ناحية إحالة مشروع 

تماعات مشتركة بني امليزانية العامة إىل جملسي الشورى والنواب يف الوقت ذاته، وعقد اج
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جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية يف جملسي الشورى والنواب عند مناقشة امليزانية، إضافة 
 إىل كيفية إعداد جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس تقريرها بشأنه.

 

ـُذف العديد من املواد اليت كان منصوص عليها يف الالئحة الداخلية جمللس   - كما ح
رى قبل تعديلها، ومنها املواد املنظمة حلق توجيه السؤال، ورئاسة اجمللس الوطين، الشو

 وذلك مبا يتفق مع التعديالت الدستورية اليت تستهدف زيادة صالحيات جملس النواب.

 واستناًدا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون.      
 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : :ـًالثاث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   35إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا.األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد               .3  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.الدكتور سعيد أمحد حسني              .6

 

 

 وصية اللجنة :ت :ـًابعار

      

قانون، فإن اللجنـة  ب املرسوميف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي :
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، بتعـديل بعـض أحكـام    3103( لسنة 23رقم )  قانونب موسرامل على املوافقة -
 .بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى 3113( لسنة 33املرسوم بقانون رقم )

 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

 
 دالل جـاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
 

 

 

 

 

 

 

 


