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 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر السيدايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

قرار مجلس  بشأنلجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة  یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر

) من المرسوم 24النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعدیل المادة (

بشأن المیزانیة العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون من  2002) لسنة 39بقانون رقم (

 ضھ على المجلس الموقر.برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعر، مجلس النواب)
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 
           

 
 خالد حسيـن املسـقطي                  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                               
 
 

 :المرفقات
 خطاب اإلحالة. -
 ملخص التقریر. -

 تقریر اللجنة المذكور أعاله. .1
 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي  .2
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .3
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احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  
جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

ــم  ــ  ل ـــ ــل م  مر ـــ ــأ لـــ ــ  اليطيـــ ــرار مل ـــ ــ ا  قـــ ــ  نـــ ــرار مل ـــ ــ ل قـــ حـــ
ــا    بت ــــــــ ي  بخصــــــــ ص  شــــــــ ر ال ــاد   مشــــــــر ب قــــــ ــ م 24املــــــ ــ  املر ــــــ ( مــــــ

ــم   ــا    رقــــــ ــن  39بقــــــ ــ    2002( لســــــ ــ     ــــــ ــ   امل ــــــ ــ  ال امــــــ ــي  املعا ةــــــ بشــــــ
 االقرتاح بقا    املق م م  مل   الن ا (.

ا  ــ ن  ــي ق مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــتق    ـــــــ ــتق  درا ـــــــ ــا  مناقشـــــــ برجـــــــ
رمي ــــــم ل ر ــــــق   ــــــق املل ــــــ  يــــــ ل م  ــــــ  مقصــــــا     ــــــ  م ــــــابة  مــــــ  

  اريخق.

ة اهلل وبركاته ،،، والسالم عليكم ورمح 

 علي بن صاحل الصاحل   
رئيس جملس الشورى



 
 

 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع 
) لسنة 39) من المرسوم بقانون رقم (24قانون بتعدیل المادة (

بشأن المیزانیة العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون من  2002
 .مجلس النواب)

 نوابمجلس ال مشروع القانونأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – لثالثادور االنعقاد   – 2021 مارس 1 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا  – 2021 مارس 10

 )2( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

) من المرسوم بقانون 24ستبدل بنص المادة (ھدف مشروع القانون إلى أن یُ ی
بشأن المیزانیة العامة، نٌص آخر یلزم وزیر المالیة  2002) لسنة 39رقم (

بعرض مشروع قانون اعتماد المیزانیة العامة للدولة على مجلس الوزراء 
إلقراره قبل نھایة شھر أغسطس من السنة المالیة الجاریة، وتقدیمھ لمجلسي 

 .ب قبل انتھاء السنة المذكورة بشھرین على األقلالشورى والنوا

 مادتاندیباجة +  بنية مشروع القانون

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 .القانونیة الدستوریة تینالناحیسالمة مشروع القانون من 

 .الموافقة على مشروع القانونالتمسك بقراره السابق ب قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى

التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة، من حیث المبدأ، على 
 .قانونالمشروع 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 
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بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس املالية واالقتصادية جلنـة الشؤون  تقريـر

) 39) من املرسوم بقانون رقم (24مشروع قانون بتعديل املادة (الشورى خبصوص 

  بشأن امليزانية العامة 2002لسنة 

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون من جملس النواب)

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال )،3د  5ف ص ل م ق /  568، وبموجب الخطاب رقم (2021مارس  1بتاریخ 

المالیة لجنة الشؤون  إلىرئیس مجلـس الشـورى السید علي بن صالح الصالح معـالي 

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعدیل  واالقتصادیة

بشأن المیزانیة العامة (المعد في ضوء  2002) لسنة 39) من المرسوم بقانون رقم (24المادة (

بداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن ، على أن تتم دراستھ وإاالقتراح بقانون من مجلس النواب)

 رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: :أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
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 :ةاآلتی ھااتاجتماعور في المذك مشروع القانوننة تدارست اللج )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2021 مارس 3 العشرین

 2021مارس  10 الحادي والعشرین
 

 

 

موضوع البحث والدراسة على الوثائق لمشروع القانون على ھا مناقشت اطلعت اللجنة أثناء )2(

 بھ والتي اشتملت على ما یأتي: المتعلقة

) 24مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعدیل المادة ( قرار -1

بشأن المیزانیة العامة (المعد في ضوء االقتراح  2002) لسنة 39من المرسوم بقانون رقم (

 . (مرفق)بقانون من مجلس النواب)

  . رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة. (مرفق)2

 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: شارك في اجتماع اللجنة

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

المستشار القانوني لشؤون اللجان /  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة
 باحث قانوني  أمینة علي ربیعالسیدة 

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي
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ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي : ثانيــ

رأت لجنة الش���ؤون التش���ریعیة والقانونیة بمجلس الش���ورى س���المة مش���روع القانون من 

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة.

 

ا
ً
 رأي اللجنة: : ثالث

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون تدارست اللجنة 

المیزانیة العامة (المعد  بشأن 2002) لسنة 39) من المرسوم بقانون رقم (24بتعدیل المادة (

وإعادة مشروع السابق بالتمسك بقراره والقاضي  ،في ضوء االقتراح بقانون من مجلس النواب)

على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس واطلعت  ورى.القانون إلى مجلس الش

   .والقانونیةالناحیتین الدستوریة بقانون من شروع الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة الم

على أن  المادة األولىمن مادتین، نصت  –فضالً عن الدیباجة  –یتألف مشروع القانون 

بشأن المیزانیة العامة، نٌص  2002) لسنة 39) من المرسوم بقانون رقم (24یُستبدل بنص المادة (

لس الوزراء آخر یلزم وزیر المالیة بعرض مشروع قانون اعتماد المیزانیة العامة للدولة على مج

إلقراره قبل نھایة شھر أغسطس من السنة المالیة الجاریة، وتقدیمھ لمجلسي الشورى والنواب 

 تنفیذیة.المادة الثانیة قبل انتھاء السنة المذكورة بشھرین على األقل. فیما جاءت 

، وقرار مجلس الشورى السابق، وقرار مجلس وبعد دراسة مشروع القانون المذكور

وجھات النظر التي  واستعراض ،الموافقة على مشروع القانونبالتمسك بقراره السابق بنواب ال

 ، ومالحظات المستشارین القانونیینأعضاء اللجنةأصحاب السعادة دارت حولھ من قبل 

مجلس السابق لقرار البالتمسك ب التوصیة؛ انتھت اللجنة إلى والمستشار المالي واالقتصادي

م من دور 2019نوفمبر 17المنعقدة یوم األحد الموافق  خامسةلجلسة الوالمتخذ في ا ،الشورى

على  ،من حیث المبدأ ،الموافقة االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس؛ وذلك بعدم
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بشأن المیزانیة  2002) لسنة 39) من المرسوم بقانون رقم (24مشروع قانون بتعدیل المادة (

 وذلك لألسباب اآلتیة:؛ االقتراح بقانون من مجلس النواب)العامة (المعد في ضوء 

حیث إن الفقرة (ب) من المادة  ؛مشروع القانون بأي جدید من الناحیة الموضوعیة لم یأتِ  .1

) من الدستور قد حددت میعاد تقدیم مشروع قانون المیزانیة العامة للدولة من 109(

ب. تعد الحكومة مشروع قانون "  الحكومة إلى السلطة التشریعیة، حیث تنص على أنھ

المیزانیة السنویة الشاملة إلیرادات الدولة ومصروفاتھا، وتقدمھ إلى مجلسي الشورى 

من غایة المرجوة "، لذلك فإن الوالنواب قبل انتھاء السنة المالیة بشھرین على األقل...

أما میعاد تقدیم الوزارة  .تغطیھا النصوص الدستوریة والقانونیة النافذةمشروع القانون 

لى مجلس الوزراء فھو شأن خاص بالسلطة التنفیذیة التي إمشروع قانون اعتماد المیزانیة 

لى مجلسي الشورى والنواب قبل شھرین من انتھاء إوفق الدستور والقانون، بتقدیمھ  تلتزم،

 .السنة المالیة

العامة للدولة على نص مشروع القانون على عرض مشروع قانون اعتماد المیزانیة  .2

مجلس الوزراء إلقراره قبل نھایة شھر أغسطس من السنة المالیة الجاریة، وال یتبین من 

ھذا النص ما إذا كان عرض مشروع قانون اعتماد المیزانیة العامة للدولة على مجلس 

الوزراء، یكون قبل نھایة أغسطس، أم أن إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء 

خالل المدة المشار إلیھا. في حین أن تقدیم مشروع القانون إلى مجلسي الشورى یكون 

والنواب یكون قبل انتھاء السنة المالیة بشھرین على األقل، بمعنى بدایة شھر نوفمبر. 

العبرة بإحالة مشروع قانون اعتماد المیزانیة العامة للدولة إلى مجلسي الشورى ف

  عالجتھ باألحكام الدستوریة والقانونیة.والنواب، وھو األمر الذي تمت م

ال یترتب على إقرار مشروع القانون أیة آثار قانونیة في حالة عدم االلتزام بالموعد المحدد  .3

في مشروع القانون، وذلك ألن ھذه المواعید تنظیمیة وال یترتب على مخالفتھا أي أثر 

 قانوني.
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ة وذلك بالعمل بالمیزانیة السابقة إلى حین إن الدستور نظم حاالت التأخر في إقرار المیزانی .4

صدور قانون باعتماد المیزانیة العامة للدولة، حیث تجبى اإلیرادات وتنفق المصروفات 

من المیزانیة السابقة لكل شھر، وذلك استنادًا لنص الفقرة (ھـ) من المادة  1/12بنسبة 

 ) من الدستور.109(

بشأن المیزانیة  2002) لسنة 39بقانون رقم ( ) من المرسوم24إن النص النافذ للمادة ( .5

العامة قد جاء منسجًما مع النصوص الدستوریة في ھذا الشأن وأعطى المرونة الكافیة 

 لتقدیم وعرض مشروع المیزانیة العامة.

قد یتأخر تقدیم مشروع قانون المیزانیة العامة للدولة إلى السلطة التشریعیة بدایة كل فصل  .6

اطھ ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من مجلس النواب، األمر تشریعي بسبب ارتب

 جدوى. من غیرالذي یصبح معھ تحدید ھذا المیعاد 

 

مجلس السابق لقرار الببالتمسك خلصت إلى توصیتھا فإن اللجنة  وبناء على ما تقدم، 

الشورى قرار مجلس النواب حول قرار مجلس على  ،من حیث المبدأ ،الموافقة بعدم الشورى

بشأن  2002) لسنة 39) من المرسوم بقانون رقم (24بخصوص مشروع قانون بتعدیل المادة (

 .المیزانیة العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون من مجلس النواب)

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ارابع

اتفقت اللجنة على اختیار كل  ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش������ورى،39إعماالً لنص المادة (

 من:

 مقرًرا أصلیــــــًـا.    عید آل رحمة صادقسعادة األستاذ   -1
 مقرًرا احتیاطیـــًا.    حبیب الخیاط جوادسعادة األستاذ   -2
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ً
 توصية اللجنة: :اخامس

لتمسك بافإن اللجنة توصي قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبدیت أثناء دراسة 

 17ق المنعقدة یوم األحد المواف خامسةوالمتخذ في الجلسة ال ،مجلس الشورىالسابق لقرار الب

 بعدموذلك ؛ من الفصل التشریعي الخامس ثانيمن دور االنعقاد العادي الم 2019نوفمبر

) من المرسوم بقانون رقم 24مشروع قانون بتعدیل المادة (على  ،من حیث المبدأ ،الموافقة

 .بشأن المیزانیة العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون من مجلس النواب) 2002) لسنة 39(

 

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

  

 
 
 

 
 

 خالد حسني املسقطي                                                رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة
 
 
 
 



 
 

 

  

 
       
 مملكة البحرین      

 مجلس الشورى
 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 أي ر

لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 

  لثالثادور االنعقاد العادي 
 خامسالفصل التشریعي ال



 

1 

 

 

 م  2021 مارس 2 :التاريخ

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

بتعديل مشروع قانون  بخصوص الشورىقرار مجلس  حوللنواب قرار مجلس االموضوع: 

المعد في بشأن الميزانية العامة ) 2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )24المادة )

 ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021مارس  1بتاريخ      

قرار مجلس  حوللنواب قرار مجلس ا (، نسخة من3د  5ف ص ل ت ق /  569كتابه رقم )

( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )24بتعديل المادة )مشروع قانون  بخصوص الشورى

إلى  ،المقدم من مجلس النواب( المعد في ضوء االقتراح بقانونبشأن الميزانية العامة ) 2002

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية.

 

 مساخاللجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021 مارس 2وبتاريخ      

 بخصؤؤؤؤؤؤوص الشؤؤؤؤؤؤور قرار مجلس  حولقرار مجلس النواب حيث اطلعت على ، ينعشررررررروال
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بشؤؤ ن المينانية  2002( لسؤؤنة 39( من المرسؤؤوب بقانون رقم )24بتعديل المادة )مشؤؤروق قانون 

 .المقدب من مجلس النواب( المعد في ضوء االقتراح بقانونالعامة )

 

 

لمبادئ وأحكاب  قانونالمشؤؤؤؤؤؤؤروق إلى عدب مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

 الدستور.

 

 

 اللجنة:رأي 

 

( 39( من المرسرررروم بقانون رقم )24بتعديل المادة )مشررررروع قانون  تر  اللجنة سؤؤؤؤالمة      

المقدم من مجلس  المعد في ضرررررروء االقتراح بقانونبشررررررأن الميزانية العامة ) 2002لسررررررنة 

 .والقانونية الدستورية ن الناحيتينم ،النواب(

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )3(املرفق 
 

 قرار 
 مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



١ - ٣ - ٢٠٢١م
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