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م2022 مارس 16التاريخ: 

املوقـــر   صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 
 رئيــس جملـس الشـورى             

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

االقتراح بقانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول    يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير 

بشأن الالئحة الداخلية    2002( لسنة  55بقانون رقم )( من المرسوم  180بتعديل المادة ) 

السيد خالد حسين المسقطي، السيد  :  ، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاءلمجلس الشورى

جمال محمد فخرو، السيدة جميلة علي سلمان،  السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور محمد علي  

 . حسن علي

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،

 دالل جاسم الزايد        
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية        

المرفقات: 
بقانون المذكور. قتراحتقرير اللجنة حول اال .1

بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  قتراحاال .2
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الرقــــم: R92 ص ل ت ق/ ف 5 د 4

م  2022 مارس 16التاريـخ: 

سعادة السيدة  دالل جاسم الزايد    احملرتمة
 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

( مببببب  180بقببببب نعن ب اببببب)ي  ا ببببب      اقرتاحببببب  كم إلببببب  نرفببببب أن  لنببببب يطيببببب  
، بشببببلن ال البببب  ال)اس  بببب     بببب  الشببببع   2002( لسببببن  55ا رسببببعا بقبببب نعن  قببببم  

وا قببب)ا مببب  ألبببل   السبببا    ا خاببب سني السببب ) س لببب) حسببب  ا سبببقط ، السببب ) 
جمببب ح ملمببب) فلبببرو، السببب )  جم  ببب  خ ببب  سببب م ن، السببب )    ح ج سبببم ال ايببب)، 

 ال)ك ع  ملم) خ   حس  خ  .

برجبببببب س من قشبببببب ع و  اسبببببب ع وإخبببببب)ا  مقريببببببر بشببببببلنع م اببببببمن    أيكببببببم 
 لارضع خ ى ا     س ح معخ) أقص ه ث ث  أس ب ع م  م  يلع.

 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

علي بن صاحل الصاحل   
رئيس جملس الشورى  

ف/ /
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 شؤون التشريعية والقانونية ملخص تقرير جلنة ال

 العنوان

( لسنة  55بقانون رقم )( من المرسوم 180االقتراح بقانون بتعديل المادة )

، والمقدم من أصحاب السعادة  بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى 2002

السيد خالد حسين المسقطي، السيد جمال محمد فخرو، السيدة جميلة  :  األعضاء

 علي سلمان،  السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي 

 قتراحأصل اال

 قانونب 

السيد خالد حسين المسقطي، السيد جمال  : من أصحاب السعادة األعضاء مقدم

محمد فخرو، السيدة جميلة علي سلمان،  السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور 

 محمد علي حسن علي

 اللجنة اإلحالة إلى 
 م 2022 مارس 16

 الفصل التشريعي الخامس  –  بعاردور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من  

 المناقشة 

 م 2022 مارس 16
 التشريعي الخامس  الفصل  –  رابعالدور االنعقاد العادي 

 ( 1)  عدد االجتماعات

العرض على  

 الجلسة 
 ____ 

 مضمونه 

 

 بشأن 2002 لسنة (55) رقم بقانون المرسوم من(  180استبدال نص المادة )

لمجلس  الالئحة  األمانة   الداخلية  على  يوجب  آخر  نص  محله  ليحل  الشورى، 

ُمدقق وتُقدمه  للمجلس  الختامي  الحساب  تُعد  أن  الشورى  بمجلس  إلى  ـ  العامة  ا 

اتباع السياسة  ، وذلك بهدف  .انتهاء السنة المالية الرئيس خالل ثالثة أشهر من  

التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية  

ا  ـ  وأن يتم إعدادها وفق،  الُمدققة خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية

ا ألية ُمالحظات قد تنتج عن إعداد ـ  وتفاديللمعايير المحاسبية المتعارف عليها،  

 .ـ اا والتي تُعد مدة قصيرة نسبيـ  الحساب الختامي خالل مدة الثالثين يوم

 
 قتراحاالبنية 

 قانونب 
    مادتان +  ديباجة 

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 االقتراح بقانون  جواز نظر

 



 

 

 

 

  

 

 

 مملكة البحرين 

 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م۲۰۲۲ مارس ۱٦: خالتاری

 ) ۹الرقم: (

 
 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

بشأن   ٢٠٠٢) لسنة ٥٥) من املرسوم بقانون رقم ( ١٨٠االقرتاح بقانون بتعديل املادة ( حول 

 ، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء الالئحة الداخلية لس الشورى

  سلمان، السيدة السيد مجال حممد فخرو، السيدة مجيلة علي  سني املسقطي، حالسيد خالد 

 الدكتور حممد علي حسن علي دالل جاسم الزايد، 
 

 اخلامس الفصل التشريعي  - بعارالاالنعقاد العادي  دور

 
 

 مقدمــة:
 

رئیس    السید علي بن صالح الصالح،  معـالياستلمت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة كتاب        

، والذي تم  م ۲۰۲۲  مارس  ۱٦) المؤرخ  ٤د    ٥ص ل ت ق / ف    ۷۹۲( رقـم  مجلـس الشـورى

بقانون  ) من المرسوم  ۱۸۰االقتراح بقانون بتعدیل المادة (بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  

، والمقدم من أصحاب السعادة  بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى   ۲۰۰۲) لسنة ٥٥رقم (

السید خالد حسین المسقطي، السید جمال محمد فخرو، السیدة جمیلة علي سلمان،   :  األعضاء

على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات    ، السیدة دالل جاسم الزاید، الدكتور محمد علي حسن علي 

 اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس.  عداد تقریر یتضمن رأي وإ

 



 

۲ 
 

General  -  عام 

 
 

 أوالً: إجراءات اللجنة: 
 
 

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 
 

 التالي:  في االجتماع  بقانون المذكور قتراحتدارست اللجنة اال ) ۱(
 

 الفصل الدور التاریخ  رقم االجتماع

 ٥ ٤ م ۲۰۲۲ مارس  ۱٦ ۲۰
 

 

 

ا    )۲( ــتـھ اء دراســ ة أثـن االاطلـعت اللجـن ة ـب ائق المتعلـق ــوع البـحث   قتراحعلى الوـث انون موضــ بـق

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:
 

 (مرفق) االقتراح بقانون المذكور، ومذكرتھ اإلیضاحیة.  -
 

  
 : كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود یوسف الشتلة  

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السیدة میرفت علي حیدر
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 رأي اللجنة:  ثانیـًا:
 

االقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجھات النظر بین سعادة   ناقشت اللجنة      

 ومستشارھا القانوني، وانتھت اللجنة إلى اآلتي:  أعضاء اللجنة
 

ت المادة األولى على استبدال  نصَّ من مادتین،    - فضال عن الدیباجة    -  یتألف االقتراح بقانون     

 الداخلیة لمجلس الالئحة  بشأن ۲۰۰۲ لسنة  )٥٥( رقم بقانون المرسوم من)  ۱۸۰نص المادة (

الحساب   تُعد  أن  الشورى  بمجلس  العامة  األمانة  على  یوجب  آخر  نص  محلھ  لیحل  الشورى، 

ُمدقق وتُقدمھ  للمجلس  أشھر من  ـً الختامي  ثالثة  الرئیس خالل  إلى  المالیةا  السنة  ویحیلھ    ،انتھاء 

ا  ـً وذلك ِخالف  -الرئیس إلى مكتب المجلس للنظر فیھ قبل عرضھ على المجلس لمناقشتھ وإقراره  

للنص النافذ الذي یوجب تقدیم الحساب الختامي لمكتب المجلس خالل شھر واحد من انتھاء السنة 

 وجاءت المادة الثانیة تنفیذیة.  ،  -المالیة 

    

وفق ما جاء بمذكرتھ اإلیضاحیة، إلى اتباع السیاسة التشریعیة القائمة    االقتراح بقانونیھدف       

التي تُوجب على الجھات الحكومیة عرض حساباتھا الختامیة الُمدققة خالل ثالثة أشھر من تاریخ  

المالیة السنة  وفق،  انتھاء  إعدادھا  یتم  علیھا،  ـً وأن  المتعارف  المحاسبیة  للمعاییر  ألیة  ـً وتفادی ا  ا 

یوم الثالثین  الختامي خالل مدة  الحساب  إعداد  تنتج عن  قد  تُعد مدة قصیرة  ـً ُمالحظات  ا والتي 

 . ـًانسبی 

 

 وقد ارتأت اللجنة سالمة فكرة االقتراح بقانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة: 
 

) من الدستور،  ۹۲نص المادة (ل  اجاء االقتراح بقانون ُمستندً فمن ناحیة السالمة الدستوریة،       

العام  لضوابطھا، كما استھدف إضفاء مزیدٍ   ـًاُمستوفی  المال  الحمایة على  للسیاسة   ،من  وتقریًرا 

 التشریعیة القائمة.  
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القائمة   التشریعیة تنفیذ السیاسة في إطار  ومن ناحیة السالمة القانونیة، یأتي االقتراح بقانون      

، الذي قرر في المادة التاسعة منھ  أن لألموال  ِت الدستوربَسمْ ا  ـً زمامھا ُملزمالتي یملك المشرع  

العامة حرمة وحمایتھا واجب على كل مواطن، وقد أتى قانون المیزانیة العامة الصادر بالمرسوم  

لسنة  ۳۹بقانون رقم ( الحمایة  بموجب  ۲۰۰۲)  لتلك  ألزم ٤۸المادة (  نص   ُمقرًرا  ) منھ حیث 

الوزراء ورؤساء الجھات الحكومیة موافاة وزارة المالیة واالقتصاد الوطني خالل ثالثة أشھر من  

تاریخ انتھاء السنة المالیة بالبیانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالیة المنقضیة  

 المتعارف علیھا. للمعاییر المحاسبیة  ـًاعلى أن یتم إعدادھا وفق
 

وإقر      الدستور،  أوجبھا  التي  الحمایة  لتلك  قانون    اًراوإعماال  قررھا  التي  التشریعیة  للسیاسة 

) من قانون مصرف البحرین  ۳٦المیزانیة العامة في شأن الحسابات الختامیة، فقد جاء نص المادة (

محافظ المصرف  لیلزم    ،۲۰۰٦) لسنة  ٦٤المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (

المركزي أن یقدم إلى مجلس إدارة المصرف خالل الثالثة أشھر التالیة لنھایة السنة المالیة تقریًرا  

الختامي   الحساب  من  ونسخة  المنقضیة  المالیة  السنة  خالل  المركزي  المصرف  أعمال  عن 

 للمصرف المركزي بعد تدقیقھ وتقریر مدقق الحسابات الخارجي بشأنھ. 
 

بموازنتھ عمال      الشورى  مجلس  استقالل  (  وفي ضوء  المادة  مجلسي  ٤۳بنص  قانون  من   (

، وفي إطار التزام المجلس  ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥الشورى والنواب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

عمال بنص  ھا  ذات بالمیزانیة العامة للدولة    عند إعداد الحساب الختامي بأن یتبع األحكام الخاصة  

)  ۱۸۰ا المبادرة إلى اقتراح تعدیل نص المادة (ـً ) من الئحتھ الداخلیة، فقد كان ِلزام۱۷٦(المادة  

بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى عبر تغییر    ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥المرسوم بقانون رقم (من  

مانة  ا إلى ثالثة أشھر الستیفاء إعداد الحساب الختامي من قبل األ ـً المدة المحددة فیھ من ثالثین یوم

المادة ( المالیة واإلداریة. بحیث یكون نص  الرقابة  بعد ۱۸۰العامة وتدقیقھ من طرف دیوان   (

تُعد   " اآلتي:  النحو  على  ُمدقَق للمجلس الختامي الحساب العامة  األمانة  التعدیل   إلى اـً وتُقدمھ 

فیھ   للنظر مكتب المجلس إلى الرئیسالمالیة. ویحیلھ   السنة من انتھاء أشھر ثالثة  خالل ،الرئیس 
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 إلى المدقق  الختامي الحساب إحالة المجلس وإقراره. ولمكتب المجلس لمناقشتھ عرضھ على قبل

 جلسة أول في المجلس على عرضـُ ی  عنھ تقریر لبحثھ وتقدیم واالقتصادیةالمالیة   الشؤون لجنة

 تالیة.  

اإلجراءات المتبعة في إقرار میزانیة المجلس  وتُتبع في إقرار الحساب الختامي المدقق وإصداره  

 وإصدارھا."
 

لتزام بالسیاسة أبرزھا اال  ،جمن النتائ   عددٌ   بقانون  وارتأت اللجنة أنھ یترتب على االقتراح     

لتقریر مزید من   العامة  المیزانیة  التي قررھا قانون  الختامیة  الحسابات  القائمة بشأن  التشریعیة 

أن َمدّ ھذه القاعدة إلى األحكام  في  وال مراء  الحمایة على المال العام إعماال لما نص علیھ الدستور،  

ی  الختامي لمجلس الشورى من شأنھ أن  التشریعیة  المنظمة إلعداد الحساب  السیاسة  كفل توحید 

 بشأن الحسابات الختامیة للوزارات والھیئات الحكومیة والمؤسسات الدستوریة بمملكة البحرین. 
 

من شھر واحد،    ال لثالثة أشھر بد  ـًاكما أن استطالة أََمد إعداد الحساب الختامي للمجلس ُمدقق     

یترتب علیھ تفادي ما أسفر عنھ التطبیق العملي من مالحظات متواترة مؤداھا أن المدة المقررة 

بیاناتھ بتدقیق  الصلة  ذات  اإلجراءات  واستیفاء  للمجلس  الختامي  الحساب  والمقدرة    -  إلعداد 

انتظام وتیرة أداء  تُعد قصیرة مما ینجم عنھا مساس بحسن    -  اـً بمقتضى النص النافذ بثالثین یوم

األقسام ذات الصلة بالشؤون المالیة للمھام المنوطة بھا من متابعة طلبات المدققین واالنتھاء من 

ة وإقفالھا وإعداد الحساب الختامي بشأنھا، وكل  قضی الحسابات المالیة المتعلقة بالسنة المالیة المن 

 ) مناط التعدیل الماثل.۱۸۰تضتھ المادة (ا على النحو الذي اقـً ذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوم

ــادئ  ــع المب ــھ م ــروض، لتوافق ــانون المع ــراح بق ــرة االقت ــى فك ــة عل ــت اللجن ــم، وافق ــن ث وم

 . ةوالنصوص الدستوریة والقانونیة ولتحقیق أھدافھ المرجو
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 : اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: ــًاـثالث 

 

ــورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل 39إعماال  لنص المادة )       ( من الالق ة الداخلية لمجلس الش

 من:

 

 مقرًرا أصليـًا. األستاذة سبيكة خليفة الفضالة                   . 1

 مقرًرا احتياطيًا.               نـي ـسـدهللا حـب ـواد عــ خ ج ــي ـشـال . 2

 

 
 

 ــًا: توصية اللجنة:ـرابع

 

، فإن اللجنة  بقانون  قتراحاالفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أاناء دراسة       

 توصي بما يلي:

 

 2002( لسنة  55( من المرسوم بقانون رقم )180المادة )االقتراح بقانون بتعديل    جواز نظر    -

السيد خالد  :  ، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاءبشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى

السيدة دالل جاسم    خرو، السيدة جميلة علي سلمان،  السيد جمال محمد ف  سين المسقطي،ح

 .الدكتور محمد علي حسن علي الزايد،

 

 واألمر معروا على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                                 عادل عبدالرمحن املعاودة 
 رئيس اللجنة                                              نائب رئيس اللجنة      
 

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين 

 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 الثايناملرفق 
 

، ومذكرته االقتراح بقانون

 اإليضاحية

 
 بعارالدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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General -  عام 

 

بشأن   2002) لسنة 55) من المرسوم بقانون رقم (180بتعدیل المادة (بقانون اقتراح 

 الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى

 

 . البحرین  مملكة ملك               خلیفة  آل عیسى بن حمد نحن

 الدستور،  على  االطالع  بعد

 وتعدیالتھ،  والنواب، الشورى مجلسي بشأن 2002  لسنة) 15( رقم  بقانون  المرسوم  وعلى

 ،شأن دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، وتعدیالتھب  2002) لسنة  16( وعلى المرسوم بقانون رقم

ــوم  وعلى ـــنة)  55( رقم  بـقانون  المرســ ــأن  2002  لســ ــورى،  لمجلس اـلداخلـیة  الالئـحة  بشــ  الشــ

 ،وتعدیالتھ

 :وأصدرناه  علیھ صدقنا  وقد  نصھ،  اآلتي  القانون النواب  ومجلس  الشورى  مجلس أقر

 األولى  المادة

 الداخلیة الالئحة  بشــأن  2002 لســنة)  55( رقم  بقانون المرســوم  من )180بنص المادة (  یُســتبدل

 :اآلتي  النص الشورى  لمجلس

 ):180( مادة

من  أشـــھر خالل ثالثة    ،رئیسالإلى  ُمدقّقا وتقدمھللمجلس الحســـاب الختامي   تعد األمانة العامة

ـــنة  ــھ على المجلس   ھیحیلـ و   .الـمالـیةانتـھاء الســ الرئیس إلى مكـتب المجلس للنظر فـیھ قـبل عرضــ

ــتھ وإقراره. ــاب الختامي لمناقشـ ــؤون المالیة  المدقق  ولمكتب المجلس إحالة الحسـ إلى لجنة الشـ

 واالقتصادیة لبحثھ وتقدیم تقریر عنھ یعرض على المجلس في أول جلسة تالیة.
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وإـصداره اإلجراءات المتبعة في إقرار میزانیة المجلس   دققالم  وتتبع في إقرار الحـساب الختامي

 وإصدارھا.

 الثانیة  المادة

 تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.ل الیوم التالي  مناعتباراً ھذا القانون یعمل ب 

 

 

 ملك مملكة البحرین                                                                                     

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 



1 

) لسنة  ٥٥) من المرسوم بقانون رقم (۱۸۰بتعدیل المادة (اقتراح بقانون 

 بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى  ۲۰۰۲

 المذكرة اإلیضاحیة:

(لألموال العامة    منھ اآلتي:   /ب) ۹في المادة (  مملكة البحرین المعدّل   اقتضى دستور 

 حرمة، وحمایتھا واجب على كل مواطن). 

بشأن مجلسي الشورى والنواب في    ۲۰۰۲) لسنة  ۱٥ونص المرسوم بقانون رقم (

) على أنھ (یستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنتھ، وتدرج  ٤۳المادة (

 االعتمادات المخصصة لھ رقماً واحداً في میزانیة الدولة.

وتبین الالئحة الداخلیة لكل من المجلسین كیفیة إعداد مشروع موازنة المجلس السنویة  

الحساب  إعداد  وكیفیة  وتنظیمھا،  المجلس  حسابات  إعداد  وطریقة  وإقراره،  وبحثھ 

 الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقید بالقواعد الحكومیة). 

بشأن المیزانیة العامة    ۲۰۰۲لسنة  )  ۳۹) من المرسوم بقانون رقم (٤۸ونصت المادة (

) أنھ  الوزارة وتعدیالتھ على  موافاة  الحكومیة  الجھات  الوزراء ورؤساء  یجب على 

خالل ثالثة أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة بالبیانات المدققة والتي تمثل الحساب  

ا للمعاییر  وفقاً  إعدادھا  یتم  أن  على  المنقضیة  المالیة  السنة  عن  لمحاسبیة  الختامي 

 المتعارف علیھا.  

ویقدم الوزراء ورؤساء الجھات الحكومیة إلى مجلس الوزراء التقریر السنوي حول   

المیزانیة  أداء  المرصودة   ،تنفیذ  باألھداف  مقارنة  المحققة  النتائج  تفاصیل  متضمنا 

 . )للبرامج المعتمدة في المیزانیة وترسل نسخة منھ إلى الوزیر 
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) المادة  من  ۱۸۰ونصت   () رقم  بقانون  لسنة  ٥٥المرسوم  الالئحة    ۲۰۰۲)  بشأن 

أنھ (  الشورى على  لمجلس  لھ  الداخلیة  الختامي  الحساب  للمجلس  العامة  األمانة  تعد 

من انتھاء السنة المالیة، ویحیلھ الرئیس إلى مكتب المجلس للنظر    ثالثین یوماً خالل  

 فیھ قبل عرضھ على المجلس لمناقشتھ وإقراره. 

ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة لبحثھ  

 وتقدیم تقریر عنھ یعرض على المجلس في أول جلسة تالیة. 

ا الحساب  إقرار  في  میزانیة  وتتبع  إقرار  في  المتبعة  اإلجراءات  وإصداره  لختامي 

 . )المجلس وإصدارھا

  آنفة البیانمن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى    )۱۸۰(  المادةكانت  و  ،تقدّم لّما كان ما  

سنویاً بإعداد الحساب الختامي للمجلس خالل    للمجلس التزاما  األمانة العامة   رتّبت على

سنة المالیة ورفعھ إلى معالي الرئیس، الذي یحیلھ بدوره إلى  ثالثین یوما من انتھاء ال

 مكتب المجلس للنظر فیھ قبل عرضھ على المجلس لمناقشتھ وإقراره.

المقتضیات عن مالحظة متواترة مؤدّاھا لھذه  العملي  التطبیق  أسفر  المدة    أنّ   وحیث 

الختامي الحساب  إلعداد  الصلة  المقررة  ذات  اإلجراءات  واستیفاء  بتدقیق     للمجلس 

النافذ  والمقدّرة  بیاناتھ، النص  تعد قصیرة    بمقتضى  بلوغ  بثالثین یوماً،  وقاصرة عن 

مساس  دا، لما ینُجم عنھا من  قا لألمانة العامة وَكَب ھَ وتنحّل من ثم رَ ،  الغایة المتوّخاة منھا

للمھام المنوطة بھا من  الشؤون المالیة  ب   أداء األقسام ذات الصلة  تظام وتیرةبحسن ان 

متابعة طلبات المدققین واالنتھاء من الحسابات المالیة المتعلقة بالسنة المالیة المنصرمة  

، وكل ذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوما  وإقفالھا وإعداد الحساب الختامي بشأنھا

   ) َمناط التعدیل الماثل. ۱۸۰اقتضتھ المادة (على النحو الذي 

)  ۳۹) من المرسوم بقانون رقم (٤۸المادة (وحیث إنھ مما یستقیم سندا لھذا التعدیل، أّن  

العامة    ۲۰۰۲لسنة   المیزانیة  بإعطاءبشأن  َجَرت  الحكومیة    قد  والھیئات  الوزارات 
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المدققة المالیة    ھا بیانات لتقدیم    مھلة ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیةبأحكامھ    المشمولة

وال ِمراء أن مدّ ھذه القاعدة  التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالیة المنقضیة.  

إلى األحكام الناظمة إلعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى من شأنھ أن یكفل توحید  

یة والمؤسسات ئات الحكوم السیاسة التشریعیة بشأن الحسابات الختامیة للوزارات والھی

 الدستوریة بمملكة البحرین.

جمیعھ،  تقدّم  ما  على  بقانون  وبالبناء  االقتراح  السیاسة   جاء  توحید  مستھدفا  الماثل 

فیھ یتم  الذي  الزمني  الحّیز  إطالة  متوّخیا  الذكر،  سالف  النحو  عل  اعداد    التشریعیة 

قانون المیزانیة  ، لیواكب ما اقتضاه  الحساب الختامي للمجلس وبیاناتھ المالیة المدققة

المرسوم  ن  ) م۱۸۰وذلك من خالل تعدیل نص المادة (  الحسابات الختامیة.بشأن  العامة  

تغییر المدة  عبر  بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى    ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥بقانون رقم ( 

الستیفاء إعداد الحساب الختامي من قبل    من ثالثین یوماً إلى ثالثة أشھرفیھ  المحددة  

واإلداریة المالیة  الرقابة  دیوان  من طرف  وتدقیقھ  العامة  نّص    . األمانة  یكون  بحیث 

اآلتي:  )۱۸۰(  المادة النحو  على  التعدیل  الختامي  ((  بعد  الحساب  العامة  األمانة  تعد 

للمجلس وتقدمھ ُمدقّقا إلى الرئیس، خالل ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة. ویحیلھ  

وإقراره.  لمناقشتھ  المجلس  على  قبل عرضھ  فیھ  للنظر  المجلس  مكتب  إلى  الرئیس 

امي المدقق إلى لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة  ولمكتب المجلس إحالة الحساب الخت 

 لبحثھ وتقدیم تقریر عنھ یعرض على المجلس في أول جلسة تالیة. 

وتتبع في إقرار الحساب الختامي المدقق وإصداره اإلجراءات المتبعة في إقرار میزانیة  

 )) المجلس وإصدارھا.



 

 

  
  

  

 استمارة إجراء 

املقدمة من أعضاء الس  بقوانني الرأي القانوني حول االقرتاحات    
 
 

م 2202 مارس  16التاریخ:   
 

 من  مكتب معايل رئيس الس    إىل  هيئة املستشارين القانونيني بالس 
 

 مقدمو االقتراح  تاریخھ االقتراح بقانون 
من المرسوم بقانون رقم   )180المادة (بتعدیل   اقتراح بقانون

 بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى   2002) لسنة 55(
1
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 د حسین المسقطيالسید خال م 

 السید جمال محمد فخرو 

 السیدة جمیلة علي سلمان 

 السیدة دالل جاسم الزاید 

 سن علي الدكتور محمد علي ح

;: المالحظات 

 

 

 : االقتراح بقانونوصیة ھیئة المستشارین بشأن ت  •
 

 
 

 االقتراح بقانون تتوافر فیھ الشروط القانونیة لتقدیمھ.
 
 
 
 
 
 

 المستشار نوفل عبد السالم غربال
 رئیس ھیئة المستشارین القانونیین
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