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 )اإلجرائية( األولىمضبطة الجلسة 

 الرابعدور االنعقاد العادي 

 الرابعالفصل التشريعي 

 10 

 1الرقـم:    

 هـ1439محرم  18 التاريخ:  

 م2017أكتوبر  8     

 

 15من دور االنعقاد العادي اإلجرائية  األولىعقد مجلس الشورى جلسته 

بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس  الرابعمن الفصل التشريعي  الرابع

مساء من دقيقة وأربعين  خامسة وخمسالوطني بالقضيبية، عند الساعة ال

من شهر  الثامنهـ الموافق 1439 محرم شهر من الثامن عشر األحديوم 

 علي بن صالح الصالح السيدب المعالي م، وذلك برئاسة صاح2017 أكتوبر

 20 ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: رئيـس مجلس الشورى
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ــــــــد  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ اد.العضو أحمـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم بهـ ـــــــــ  إبراهيـ

تور أحــمــــد ســــــــــــالـم الـعـريـ .  الــعضـــــــــو الــــدكـ

 الـــــــعضــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

 الــعضــــــــــو بســــــــــــام إســــــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .

ــــــخــــــرو. ــــــد ف ــــــحــــــم  الــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــا  م

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الــــدكتورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ـــــــــــل.

ــــــا  ــــــخــــــي ــــــب ال ــــــي ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  .ال

ـــــــا . ـــــــدا  عـــــــب ـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد ع  ال

ـــــي. ـــــم ـــــي ـــــع ـــــن ـــــار  ال ـــــب ـــــد م ـــــعضـــــــــــــو حـــــم  ال

 الــــعضـــــــــــو خــــالــــد حســـــــــــيــــن الــــمســـــــــــقــــطــــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو خـــــال  ال

ـــــعضـــــــــــــو خـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.  ال

 الــــــعضـــــــــــــو درويــــــ  أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــي.

 الــــــــعضـــــــــــــــو دال  جــــــــاســـــــــــــــم الــــــــ ايــــــــد.

 الــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــحــــــمــــــد ال ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة م  ال

ـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.  الـــــعضـــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة خـــــل

لعضـــــــــو الــــ عيــــد أحمــــد عبــــدا .ا  دكتور ســـــــــ

ــــبــــحــــارنــــة. ــــعضــــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  ال  ال

 العضـــــــــو الــــدكتورة ســـــــــوســـــــــن حــــاجي  قوي.

ــــــد    رحــــــمــــــة. ــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــي  ال
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 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحيى الموســــــــوي.

ــــمــــعــــاودة. ــــعضــــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن ال  ال

ي  حســـــــــن أبــــل. ع  ل  الـعضـــــــــو الــــدكتور عـبــــدا

 العضــــــــو الـــدكتور عبـــدالع ي  عبـــدا  العجمـــا .

 ب عبــــدالحســــــــن المنصــــــــور.العضــــــــو عبــــدالوهــــا

 الــــــعضــــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســــــــــــــى أحــــــمــــــد.

 العضــــــــو الــدكتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

 العضـــــــــو الــــدكتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

 العضــــــــو الــــدكتور محمــــد علي محمــــد الخ اعي.

 العضــــــــو الــــدكتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .

ـــي خضـــــــــــوري. ـــل ـــنــــا إي ـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي دي  ال

 د.الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــو

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــال ــــــــعضــــــــــــــــو ه  ال

 

 عبدالجليل إبراهيم    طريف سعادة السيدوقد حضر الجلسة 

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 هذا وقد مثل الحكومة كل من:

ســــــــعادة الســــــــيد جميل بن محمد حميدا  و ير العمل  -1

 5 والتنمية االجتماعية.

ســـــعادة الســـــيد لانم بن فضـــــل البوعينين و ير شـــــ و   -2

 والنواب.مجلسي الشورى 

سعادة السيد هشام بن محمد الجودر و ير ش و  الشباب  -3

 والريا ة.
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 الرسمية وهم:كما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات 

 من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب:  -

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد  -1

 لش و  مجلسي الشورى والنواب.

 5 القانوني.السيد أكبر جاسم عاشور المستشار  -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ـ 

 

 

كما حضرها الدكتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

 10المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فو ية 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

ناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد والبحوث، والسيد عبدال

لش و  الجلسات واللجا ، والدكتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

 15المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري 

 معاليح اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتت

 الرئيس الجلسة:

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20بكل خير، نفتتح ا  مساءكم بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد 

من الفصل  الرابعمن دور االنعقاد العادي )اإلجرائية(  األولىالجلسة 

. الجلسةهذه ، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين عن الرابعالتشريعي 

  فضل األخ عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام للمجلس. 
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 :األمين العام للمجلس

السالم عليكم ورحمة ا  وبركا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن  وكل عام وأنتم بألف خير. كم بكل خير،مساءوأسعد ا  

عبدالرحمن محمد جمشير العضو حضور هذه الجلسة صاحب السعادة 

 5 وشكرًا. طارئ منّ ا  عليه بالصحة والعافية، لظرف صحي

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

بتالوة األمر إلى البند التالي من جدو  األعما  والخاص  اآل وننتقل 

 10م بدعوة مجلسي الشورى والنواب لالنعقاد 2017( لسنة 58)الملكي رقم 

لدور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع،  فضل األخ 

 عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام للمجلس. 
 

 األمين العام للمجلس:

 15 شكرًا سيدي الرئيس، 

 

 م2017( لسنة 58أمر ملكي رقم )

 نعقادالنواب لالى وربدعوة جملسي الشو

 

 20 ينملك مملكة البحر   حنن محد بن عيسى آل خليفة 

 بعد االطالع على الدستور،

 

 باآلتي: أمرنا

 املادة األوىل

 25 

ثامن جتماع عصر يوم األحد الُيدعى كل من جملسي الشورى والنواب لال

ي ابع من الفصل التشريعم الفتتاح دور االنعقاد الر2017ر بمن شهر أكتو
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 الرابع.

 املاد الثانية

 

 ُينشر هذا األمر يف اجلريدة الرمسية.

 5 

 

 لبحرين ملك مملكة ا      

 ل خليفة محد بن عيسى آ     

 

 10 صدر يف قصر الرفاع:

 هـ1438حمرم  14بتاريخ: 

 م2017أكتوبر  4املوافق: 

 

 )انتهى األمر امللكي(

 15 

 رئيـــــــــــــــس:ال

أعضاء المجلس المحترمو ، اإلخوة واألخوات األع اء  شكرًا،    

أصحاب السعادة الو راء، الضيوف الكرام، السالم عليكم ورحمة ا  

وبركا ه، ونحن في مستهل أعما  دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل 

 20التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، يسرني أ  أرفع باسمي 

ى مقام حضرة اسمكم جميعًا أسمى  يات التهاني والتبريكات إلبو

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى    خليفة ملك مملكة البحرين 

المفدى حفظه ا  ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

رعاه، وإلى وسلما     خليفة رئيس مجلس الو راء الموقر حفظه ا  

 25 صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد    خليفة ولي العهد نائب

لو راء حفظه ا  ورعاه، القائد األعلى النائب األو  لرئيس مجلس ا
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أ   شريف القيادة الحكيمة رعاها ا  لحفل االفتتاح ي كد م كدين 

اهتمامها البالغ، ومساند ها ومتابعتها ألعما  السلطة التشريعية، أحد 

أعمدة المشرو  الديمقراطي الرائد لحضرة صاحب الجاللة الملك 

هذه المناسبة أ  أشيد بأود  ده ا . اإلخوة واألخوات األع اء،أيّالمفدى 

 5بما  ضمنته الكلمة السامية لجاللة العاهل المفدى خال  افتتاحه دور 

االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وبما اشتملت عليه من  أكيد 

يس ديمومة الديمقراطية ونهج اإلصالح والتطور وااللت ام الثابت بتكر

دولة الم سسات والقانو ، م كدين دعم المجلس لكل ما ورد في 

النطق السامي بشأ  الحفاظ على أمن الوطن واستقراره واللحمة الوطنية 

 10التسامح والتعددية، وهي قيم القائمة على أسس ومبادئ التعاي  و

ما جعل  ، وهومتحضرالمدني ال البحريني من خاللها المجتمع  شكل

رائدة  حتل مكانة رفيعة على صعيد  رسيخ  مملكةمملكة البحرين 

ونشر السالم وخدمة اإلنسانية، ومتمسكة بالثوابت األساسية التي 

حاربة اإلرهاب وكشف داعميه ومموليه إلى مالدو  الداعية  هاأعلنت

 15، وأمن الدو  واستقرار مملكة البحرين الغالية لحفظ أمن وسيادة

اللته حفظه ا  بجهود السلطة الشقيقة. كما نثمن عاليًا إشادة ج

لتشريعات التي  نظم قطاعات االستثمار المالي االتشريعية وإقرارها 

والتجاري والعقاري، وإقرار المي انية العامة للدولة، ومتابعة أوجه 

الذي جاء في صيغة  وافقية  دعم ما  وليه   نفيذها، وإقرار قانو  األسرة

 20، والمرأة ألسرة البحرينية بوجه عاممكانة امملكة البحرين من اهتمام ب

بوجه خاص، م كدين لجاللته رعاه ا  ع م مجلس الشورى الناج  

على مواصلة الجهود الرامية لرفع مستويات االستقرار االجتماعي، 

والمضي في سياسة التنمية والتطور االقتصادي و نويع مصادر الدخل، 

اإلخوة  طموحات المواطنين.على النحو الذي يلبي  طلعات القيادة، ويحقق 
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 نتظرنا اليوم واجبات ومس وليات كثيرة، سواء في مجا  ، واألخوات

 طوير القوانين وسَنِّّ التشريعات، أو في مجا  إقرار الحقو  وحماية 

الحريّات، والتنمية االقتصادية، وإقرار التشريعات المع  ة لألمن 

لن  كو  سهلةً وميسورةً واالستقرار في البالد، وهي واجباتٌ ومس وليات 

 5إال بتعاونكم و كا فكم مع مجلس النواب والحكومة الموقرين، 

فهدفنا واحد، وهو خدمة الجميع الذين ينتظرو  منا الم يد من الجهد 

والبذ  والعطاء، في إطار ما نعت  به من شراكة وطنية جديرة بكل 

او  الكبير وفي هذا المقام يسعدنا أ  نشيد بالتع رعاية  جمعنا معًا.

وبالجهود المتمي ة والبناءة التي يبذلها صاحب السمو الملكي األمير 

 10خليفة بن سلما     خليفة رئيس الو راء الموقر، الذي يقود بكل 

الحكمة واالقتدار الجها  التنفيذي في المملكة. كما نعبر عن  قديرنا 

بها للتعاو  والجهود الطيبة التي  عكس الروح الطموحة التي يقوم 

صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد    خليفة ولي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األو  لرئيس مجلس الو راء إسهامًا في نهضة و قدم 

 15كما ال يفو نا أ  نشيد بالتعاو  الكبير من جانب مجلس  وطننا الع ي .

المال، الذي النواب الموقر برئاسة أخي معالي السيد أحمد بن إبراهيم 

يسير في اال جاه التكاملي، ويحقق التوا   التشريعي المنشود، الذي 

ميثا  العمل الوطني، بتضافر جهود نواب  هنص عليه الدستور، وأكد

الشعب وأهل الخبرة، الذين أثبتوا من خال  أدوار االنعقاد السابقة 

 20حرصهم على  حقيق الم يد من اإلنجا ات الوطنية على المستويات 

لقد كانت الفصو  التشريعية  إلخوة واألخوات األع اء،ا .كافة والصعد

السابقة لمجلس الشورى حافلة بالعطاء واإلنجا ات، وهنا البد أ  أ وجه 

إليكم جميعًا بالشكر والعرفا  واالمتنا  على ما بذلتموه في أدوار 

 كو  أعما  هذا الدور مكملة  نعقاد الما ية، متطلعين إلى أ اال
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، القائم على إيماننا الدؤوب والمخلص يرة العمل التشريعيلمس

بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وا عين نصب أعيننا احترام 

الدستور والقانو ، والحرص على الحوار المو وعي والدراسة المتأنية 

للمراسيم بقوانين، ولمشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين، إسهامًا 

 5ه جميعًا لبناء نهضة و قدم بلدنا الحبيب، و حقيق الحياة فيما نسعى إلي

   ظل مملكة الكريمة اآلمنة لكل مواطن، راجين من ا  ع  وجل أ

وأ  ينعم على مملكتنا ، وموطنًا للتسامح الديني، البحرين واحة للسالم

بنعمة األمن واألما  واالستقرار،  حت راية القيادة الحكيمة  الغالية

الجاللة الملك حمد بن عيسى    خليفة حفظه ا  لحضرة صاحب 

 10 فضل .  ، والسالم عليكم ورحمة ا  وبركا هورعاه، إنه سميع مجيب

 لانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.  األخسعادة 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

صاحب المعالي األخ علي بن صالح  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15، السالم عليكم أصحاب السعادة األعضاءالصالح رئيس المجلس، 

من الرابع ورحمة ا  وبركا ه، يسرنا أ  نبدأ دور االنعقاد العادي 

الفصل التشريعي الرابع، مستلهمين منهج العمل التشريعي خالله من 

نا نطلقات ومر ك ات الخطاب الملكي السامي، وا عين نصب أعينم

ظومة التشريعية الوطنية من  ع ي  ونماء يتالءم مع المنإليه  ما  حتا 

 20متطلبات المرحلة المقبلة. وإذ  عتبر المكتسبات التشريعية التي  حققت 

خال  دور االنعقاد الما ي مثار فخر واعت ا ، فإننا نتطلع إلى مواصلة 

البناء على ما  حقق، لتعظيم االستفادة من العمل التشريعي بالتعاو  مع 

موقر، مما سيكو  له األثر المباشر على مسيرة التحديث مجلسكم ال

غتنم ن، يطيب لنا أ  ي الرئيس، أصحاب السعادة األعضاءوالتطوير. معال
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هذه المناسبة لنرفع أسمى  يات الشكر والتقدير والعرفا  إلى مقام 

سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى    خليفة عاهل البالد 

ه، على ما يقدمه جاللته من رؤية وا حة المفدى حفظه ا  ورعا

لمستقبل بالدنا، ودعمه الدائم للسلطات الدستورية، وإلى صاحب السمو 

 5يس مجلس الو راء الموقر الملكي األمير خليفة بن سلما     خليفة رئ

المشتر  و ع ي   لمه لتوجيها ه السديدة بمواصلة العورعا حفظه ا 

التعاو  البناء مع السلطة التشريعية، مقدرين في الوقت ذا ه مساندة 

وجهود صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد    خليفة ولي 

 و  لرئيس مجلس الو راء حفظه ا العهد نائب القائد األعلى النائب األ

 10امات الحكومة  طوير سبل العمل الوطني و نفيذ الت إلى ورعاه الرامية 

الصالح العام. ختامًا، ن كد أ  الحكومة لن  دخر جهدًا من أجل 

دم والنماء إنجا  و ع ي  مقومات اال دهار والتقفي خال  هذا الدور 

كما   كد الحكومة ع مها على مواصلة التعاو  مع  لوطننا الع ي ،

 .اوشكرً مجلسكم الموقر لما فيه خير وطننا الغالي وأهله المخلصين،

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

من جدو  األعما   نيالتالي ينإلى البنداآل  وننتقل شكرًا، 

النائب الثاني انتخاب ولرئيس المجلس و  انتخاب النائب األب ينوالخاص

 األول لرئيس اجمللس وكونه مل يتقدم ملنصب النائبلرئيس المجلس، 

 20ملنصب دم كما مل يتق ،مد فرروواحد فقط وهو األخ مجال حممرشح سوى 

نعلن  فإننا مانسل األخت مجيلة عليوى سالنائب الثاني لرئيس اجمللس 

، اجمللسعضاء أنبارك لكما ثقة وة. بالتزكي نياملنصب ينا بهذمفوزه

اجمللس  بركة إن شاء اهلل على هذاأن يكون هذا الدور دور خري و متمنني

اجمللس  لغكم أن مكتبود أن أبوعلى شعب البحرين وعلى وطننا العزيز. أ

 25اء ملشروع ن رؤساء اللجان ونوابهم أعضسيرتار مالداخلية  حةئالالحبسب 
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ىل أن الرد على إ اإلشارةوأحب هنا  ،يالرد على اخلطاب امللكي السام

يشارك س السنتني املاييتني طاب امللكي السامي حبسب ما قررمت يفاخل

رصة يف السنوات هلم الف ء الذين مل تتحاألعضايف هذا الدور يف إعداده 

سوف  عتبار عند االختيار، كما، وهذا األمر سوف يويع يف االملاييةا

 5لس، وكذلك جان النوعية الدائمة يف اجملللنسق طلبات الرتشح لعضوية ان

 يف ل سيعرض عليكم إن شاء اهللأعضاء الشعبة الربملانية، وهذا التشكي

وبهذا تنتهي ن. مناسًبا يف هذا الشأونه اجللسة القادمة الختاذ القرار الذي تر

ة. شكًرا اء اهلل يف اجللسة القادمأعمال جلستنا اليوم، وإىل اللقاء إن ش

 لكم مجيًعا، وأرفع اجللسة.

  10 

 

 

 

 (مساءً 6: .. )رفعت الجلسة عند الساعة
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