كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 1السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

 - 3السيد ةال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
- 3السيد عبداهلل عبدا لرعن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة املالية:

 السيد سامي حممد عيد مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة 11املالية.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة شؤون البلديات والت طي العمراني:

15

السيد عبداحلي صاحل حممود املستشار القانوني. من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:
 الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي. من ديوان اخلدمة املدنية:

31

 .1الســـيد صـــالح الـــدين عبـــدالرعن عأـــالن القـــائم بأعمـــال مـــدير عـــام
السياسات واألجور.
 .3السيد ياسر رمضان عبدالرعن املستشار القانوني.
 من مصرف البحرين املركزي:

35
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كما حضـرها الـدكتور أعـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،والســيد أعــد عبــداهلل احل ـ ردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هيئـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هيئـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 5
وموظفي األمانة العامة ،ثم افت تح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســـم اهلل الـــرعن الـــرحيم نفتـــتح اجللســـة الثانيـــة والـــثالثني مـــن دور
االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء 11
األعضــاء املعتــذرين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .فضــل األ عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمألس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورعة اهلل وبركا ه ،وأسعد 15
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هـذ اجللسـة كـل مـن أصـحاب
السعادة األعضاء :ةال حممد ف رو ،وعد مبارك النعيمي ،والسـيد حبيـب
مكي هاشم ،ولولوة صاحل العوضي للسفر خارج اململكة ،والدكتورة جهاد
عبداهلل الفاضل لظرف خاص ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ فضل األ أعد
إبراهيم بهزاد.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة يف السطر  32من الصفحة رقم
 35يف عبارة «وكذلك ال ميكن أن نقارن ما بني شركة ست رج رماالً
بكميات فقرية» ،ففي الواقع هي كميات قليلة وليست فقرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر املضبطة مبا أُجرى عليها مـن عـديل .وننتقـل إىل بنـد الرسـائل
الـــواردة ،فضـــل األ عبـــداجلليل إبـــراهيم آل طريـــف األمـــني العـــام للمألـــس

15

بقراء ها.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالة معالي السيد خليفة بن
أعد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس النواب
حول مشروع قانون بإصدار قانون املرور املرافق للمرسوم امللكي رقم 31 31
لسنة 3112م ومشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر باملرسوم بقانون رقم
 9لسنة 1929م بإضافة مادة جديدة برقم  41مكررًا املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب ،ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات
يف األحياء واملناطق السكنية املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب ،وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 35
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،أود أن أبلغكــم بــأن جلنــة الشــؤون املاليــة واالقتصــادية بعــد
إحالة قرار جملس النواب بشأن مشروع قـانون امليزانيـة العامـة للدولـة للسـنتني 31
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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املاليتني  3113و3114م طلبت منحها مهلة أسبوعني لتقديم قرير كميلـي يف
ضــوء املناقشــات ال ـ متــت يف جملــس النــواب علــى مشــروع القــانون ،وذلــك
استنادًا ملا ـن

عليـه املـادة  132مـن الالئحـة الداخليـة جمللـس الشـورى ،وقـد

مُنحـــت هـ ـذ املـــدة ،إال أن اللأنـــة

نتـــه مـــن إعـــداد قريرهـــا التكميلـــي

الستمرار واصـل ها مـع وزارة املاليـة مـن أجـل استيضـاح موقـف احلكومـة ممـا 5
طرحته اللأنة من أفكار بشأن مشروع القانون .ومن املتوقع أن جتتمـع اللأنـة
اليــوم مــع وزارة املاليــة هلــذا الغــرم ،ومــن املؤمــل أن ُقــدم اللأنــة قريرهــا
التكميلي بعد هذا االجتماع ،ليتسنى لنا عرم مشروع القانون علـى اجمللـس
مرفقًا به قرير اللأنة السـابق والتقريـر التكميلـي يف جلسـة الحقـة ُ صـ
ملناقشتها .واآلن حنن يف انتظـار اإلخـوان بعـد اجتمـاعهم اليـوم مـع معـالي وزيـر 11
املاليـة يف السـاعة احلاديــة عشـرة والنصــف ،وإذا اسـتلمنا التقريــر اليـوم كمــا
وعــدوا فســتكون هنــاك جلســة اســتثنائية ملناقشــة هــذا التقريــر يــوم اخلمــيس
القــادم حتــى يتســنى لنــا إحالــة املوضــوع إىل جملــس النــواب ال ــاذ مــا يرونــه
مناسبًا بالنسبة إىل هذا القانون .فقـ أردت أن أضـعكم يف الصـورة ،وحنـن
يف انتظار انتهاء اجتماع اإلخوان هذا اليوم حتى ال تـأخر امليزانيـة أكثـر مـن 15
ذلك ،وإذا وصلين التقريـر ال يـوم فـإن شـاء اهلل سـنعمل علـى وزيعـه غـدًا حتـى
يتســنى لكــم االطــالع علــى امليزانيــة ،وإن شــاء اهلل ســتكون هنــاك جلســة
استثنائية يوم اخلميس القادم ملناقشة مشروع امليزانية .وننتقل اآلن إىل مناقشة
قرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قـانون
بالتصــديق علــى ا فاقيــة بــني حكومــة مملكــة البحــرين وحكومــة الواليــات 31
املتحدة املكسيكية بشـأن التشـأيع واحلمايـة املتبادلـة لالسـتثمارات املرافـق
للمرسوم امللكـي رقـم  12لسـنة 3113م ،وأطلـب مـن األخـت نانسـي دينـا إيلـي
خضوري مقررة اللأنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
35

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )76

11

الرئيـــــــــــــــس:
فضلي األخت مقررة اللأنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللأنة مشروع قانون بالتصديق على 15
ا فاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة
املكسيكية بشأن التشأيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات املرافق للمرسوم
امللكي رقم  12لسنة 3113م ،ومت بادل وجهات النظر بشأنه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللأنة وممثلي وزارة املالية واملستشار القانوني
لشؤون اللأان باجمللس ،واطلعت اللأنة على قرار جملس النواب ومرفقا ه 31
بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبألس
الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية ،وعلى رأي املستشار االقتصادي واملالية مبألس الشورى ،كما
اطلعت اللأنة على مواد اال فاقية وال

تألف فضالً عن الديباجة من  31مادة

هدف يف جمملها إىل شأيع االستثمارات بني الطرفني مبا من شأنه أن يهيئ 35
ظروفًا موا ية لتنمية التعاون االقتصادي بني البلدين وحتفيز املبادرات
االقتصادية فيهما .وعرفت املادة األوىل من اال فاقية أهم املصطلحات الواردة
بها مبيّنة نصها ،وجعلت املادة الثانية قوانني وأنظمة الطرفني املتعاقدين هي
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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األساس ،حيث يتم من خالهلا السماح لكل طرف متعاقد باالستثمار يف
إقليم الطرف اآلخر ،يف حني نصت املاد ان الثالثة والرابعة على املعاملة
الوطنية ومعاملة الدول آخر رعاية واحلد األدنى من املعاملة .و ضمنت املاد ان
اخلامسة والسادسة األحكام املتعلقة بالتعويض عن اخلسائر وبإعادة الوضع
إىل ما كان عليه واألحكام املتعلقة بنزع ملكية االستثمارات .فيما ناولت 5
املاد ان السابعة والثامنة حرية حتويل املدفوعات املتعلقة باالستثمار وحق
احللول حمل املستثمر يف املطالبة باملدفوعات ال

يستحقها بسبب ضمان

ير ب باالستثمار ،يف حني خصصت املاد ان التاسعة والعاشرة لبيان أحكام
سوية املنازعات ال
ال

نشأ بني الطرف ومستثمر من الطرف اآلخر ،و لك

نشأ بني الطرفني املتعاقدين ،والسعي إىل سوية املطالبة وذلك باإلخطار 11

بالرغبة والتشاور أو التفاوم أو سوية املطالبة بشكل ودي .وقد ضمنت
املواد من احلادية عشرة إىل الرابعة عشرة عند أي ادعاء بإخالل أي طرف بأي
التزام أنه جيوز ملستثمر أي من الطرفني قديم الطلب وعرضه على هيئة
التحكيم ،ومبوجب وثيقة حيصل على املوافقة غري املشروطة لعرم النزاع
على التحكيم الدولي ،ويتم شكيل هيئة التحكيم املكونة من ثالثة 15
حمكمني وكذلك وطيد اإلجراءات لصاحل إجياد حل عادل وفعال حتى ال
يلحق ضرر خطري مبصلحة أي من الطرفني .فيما نصت املواد من اخلامسة
عشرة حتى الثامنة عشرة على أن يتم حتديد مكان التحكيم يف دولة كون
طرفًا يف ا فاقية نيويورك وأن يلقى املستثمر املتنازع نفيذًا لعقد التأمني أو
الضمان والتعويض عن كل أو جزء من األضرار املزعومة والقانون الواجب 31
التطبيق و نفيذ قرارات التحكيم .و ضمنت املادة التاسعة عشرة التدابري
املؤقتة للحماية واحلفاظ على حقوق أي طرف يف النزاع والتأكد من أن هيئة
التحكيم أصبحت فعالة متامًا .وكذلك نصت املادة العشرون على نطاق
سوية املنازعات بني الطرفني املتعاقدين .يف حني بيّنت املواد احلادية
والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون أن للدولتني املتعاقد ني طلب 35
التشاور فيما بينهما ملراجعة نفيذ هذ اال فاقية و شكيل هيئة للتحكيم،
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وعلى اهليئة حتديد اإلجراءات عند البت يف ةيع املسائل املتصلة
باختصاصا ها .وكذلك ضمنت املاد ان الرابعة والعشرون واخلامسة
والعشرون إصدار حمكمة التحكيم قرارها بأغلبية األصوات على أن يكون
نهائيًا ملزمًا للطرفني ،وحتديد القانون الواجب التطبيق ،حيث ألزمت املادة
السادسة والعشرون كل طرف متعاقد على حتمل كاليف عيني احملكمة5 .
هذا وقد بيّنت املادة السابعة والعشرون طبيق اال فاق على االستثمارات ال
متت قبل أو بعد دخوله حيز النفاذ ،وأنه يتعني على طرف أن يقرتح على اآلخر
إجراء مشاورات بشأن أي مسألة تعلق باال فاق .وأخريًا فإن املواد من التاسعة
والعشرين إىل احلادية والثالثني ضمنت حرمان مستثمري الطرف اآلخر من
الفوائد املنصوص عليها يف اال فاقية ،باإلضافة إىل نطاق طبيق القواعد 11
األخرى من اال فاقية وأحكام دخوهلا حيز النفاذ ومد ها وإنهائها ،مع وجود
مرفق للفقرة  3من املادة العاشرة يوضح اآللية ال

يتم بها سليم اإلخطار

املذكور يف لك الفرتة .وحيث إنه يلزم لنفاذ اال فاقية أن صدر بقانون إعماالً
حلكم الفقرة الثانية من املادة السابعة والثالثني من الدستور ،فقد أعدت
هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على ا فاقية بني 15
حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن
التشأيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات املرافق للمرسوم امللكي رقم 12
لسنة  ،3113والذي يتألف فضالً عن الديباجة من ماد ني ،ضمنت األوىل
التصديق على اال فاقية ،أما الثانية فهي نفيذية .ومن أهم صادرات
املكسيك منتأات السلع املصنعة والنف

واملنتأات النفطية والفضة 31

والفواكه واخلضراوات واللنب والقطن .ومن أهم واردا ها اآلالت لتشغيل
املعادن ،واآلالت الزراعية ،واملعدات الكهربائية ،وقطع غيار للسيارات
للتأميع ،وقطع غيار للسيارات وللطائرات .ويف ضوء ذلك وصي اللأنة
باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون املذكور ،واملوافقة على مواد
املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األخت رباب عبدالنن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذ اال فاقية هي ا فاقية دولية ثنائية بني 5
حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية ،و ر ب
حقوقًا والتزامات قانونية ما بني الطرفني سواء كانوا حكومات أو أفرادًا .ال
أرى يف التقرير أي رأي لغرفة جتارة وصناعة البحرين ،فهم من سيطبق عليهم
القانون يف حالة االستثمارات ما بني األطراف ،ولدي ساؤل حول إن كانت
هذ اال فاقية شكل بالنسبة هلم مصلحة أم ال؛ لذلك كنت أمتنى لو أرفق 11
رأيهم يف التقرير .األمر اآلخر ،وجدت أن املواد يف الفصل الرابع بها أحكام
نهائية ،وحنن نعرف أن األصل يف سريان القوانني ،هو سريانها من اريخ
العمل بها وذلك وفقًا للمادة  134من الدستور ،واالستثناء عليها هي القوانني
الرجعية ،وإذا كانت هناك قوانني رجعية ،فالبد أن كون املوافقة عليها
بأغلبية خاصة بالنسبة إىل اجمللسني ،ووجدت يف أحد نصوص مواد اال فاقية 15
ما يشري إىل أنها سوف طبق بأثر رجعي بالنسبة إىل اال فاقيات الثنائية ال
متت قبل دخول هذ اال فاقية حيز النفاذ ،وهذا األمر قد يكون لصاحلهم،
وطاملا أنه لصاحلهم ،فأعتقد أننا يف اجمللس البد أن نوافق عليها باألغلبية،
وسأقرأ عليكم الن
االستثمارات ال

الذي ين

على ذلك وهو« :يطبق هذا اال فاق على

متت قبل أو بعد دخوله حيز النفاذ» ،وبالتالي أعتقد أن 31

هناك رجعية يف اال فاقية؛ لذلك البد أن يكون صويت اجمللس على اال فاقية
بأغلبية خاصة.

الرئيـــــــــــــــس:
ما هي األغلبية اخلاصة؟
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
وفقًا للن

على أنه «ال سري

الدستوري يف املادة  134والذي ين

أحكام القوانني إال على ما يقع من اريخ العمل بها ،وال يرت ب عليها أثر فيما
وقع قبل هذا التاريخ وجيوز يف غري املواد اجلزائية ،الن

يف القانون على

سريان أحكامه بأثر رجعي ،وذلك مبوافقة أغلبية أعضاء كل من جملس 5
الشورى وجملس النواب أو اجمللس الوطين حبسب األحوال».

الرئيـــــــــــــــس:
وفقًا هلذ الن

الدستوري ال يوجد ما يشري إىل التصويت على اال فاقية
11

بأغلبية خاصة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
إذن يتم التصويت على اال فاقية بأغلبية األعضاء وليس بأغلبية خاصة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
دائمًا التصويت يكون بأغلبية األعضاء.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
القصد من ذلك أن يكون هناك صويت معني وخاص بالنسبة إىل هذ
31

اال فاقية يف حالة ما إذا كانت هناك رجعية لال فاقية.

الرئيـــــــــــــــس:
أنتِ قصدين التصويت على اال فاقية بأغلبية أعضاء اجمللس وليس
بأغلبية احلضور؟

35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
نعم سيدي الرئيس ،أقصد بأغلبية أعضاء اجمللس.
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الرئيـــــــــــــــس:
أغلبية أعضاء اجمللس ،أي مبوافقة  31عضوًا ،فضل األ خليل
إبراهيم الذوادي.
5

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لفتت نظري النقطة رقم  3من قرير اللأنة
وال

قول إنه «متت دعوة وزارة الصناعة والتأارة حلضور اجتماع اللأنة ،إال

أن الوزارة اعتذرت عن احلضور مبينه عدم اختصاصها بهذ اال فاقية» ،هذ
اال فاقية تكلم عن التشأيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات ،فكيف ال
كون وزارة الصناعة والتأارة معنية بها؟ وزارة الصناعة والتأارة بالنسبة 11
إلينا بيت خربة ،وجيب أن نستفيد من رأيها يف هذ اال فاقية ،صحيح أن هذ
اال فاقية أ ت من قبل وزارة املالية ،ولكن االستثمارات و شأيع االستثمارات
املتبادلة وعايتها من اختصاص وزارة الصناعة والتأارة ــ وكما قالت األخت
رباب ــ إن غرفة جتارة وصناعة البحرين أيضًا معنية بهذا املوضوع ،فكيف ال
15

يكون لوزارة الصناعة والتأارة اختصاص بهذ اال فاقية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حبسب علمنا أن هذ اال فاقيات من اختصاص وزارة املالية،
وهذ ا فاقيات منطية وال يوجد بها جديد عما سبق من ا فاقيات أُقرت يف
هذا اجمللس ،وعلى كلٍ األ مندوب وزارة املالية موجود لإلجابة عن كافة 31
استفسارا كم ،فضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكرت ــ سيدي الرئيس ــ أن هذ
اال فاقية هي ا فاقية منطية ،وغرفة جتارة وصناعة البحرين كانت دائمًا 35
دعى ملناقشة مثل هذ اال فاقية .هذ اال فاقية ضع البنية التحتية للتأار يف
مملكة البحرين لالستفادة منها ــ وأقصد بذلك القطاع اخلاص بشكل عام ــ
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لذلك أصبح هناك فاهم ما بني الطرفني ،بني اللأنة وغرفة جتارة وصناعة
البحرين على أساس أنها ا فاقيات سعى لتوفري هذ البنية التحتية لالستفادة
منها يف القطاع التأاري بأكمله ،وبالتالي قضية حضورهم ومشاركتهم يف
هذ اال فاقيات أصبح كالشيء املسلم به؛ لذلك اللأنة خالل االجتماعات
املاضية وخالل مناقشة اال فاقيات املاضية

كلف على الغرفة بدعو ها 5

للمشاركة يف مثل هذ اال فاقيات ،وعلى العكس فإن غرفة جتارة وصناعة
البحرين هلا دور كبري يف النهضة التأارية والصناعية يف مملكة البحرين،
وبالتالي ال ميكن جتاهلها ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ سامي حممد عيد مدير إدارة العالقات
االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية.

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية:
شكرًا معالي الرئيس ،ا فاقية شأيع االستثمار من اختصاص وزارة 15
املالية ،وحتدثت يف إحدى املرات عن منظومة عملنا يف هذ اال فاقيات،
فنحن ال نعمل مبعزل عن األطراف املشاركة يف هذ اال فاقية ،وبالتالي
هناك نسيق مستمر ،وعمل مستمر يف إطار هذ املنظومة مع وزارة التأارة
والصناعة ،ومع وزارة اخلارجية ،ومع هيئة اإلفتاء والتشريع ،ومع ةيع
األطراف واجلهات ال

قد تطرق بعض مواد اال فاقيات إىل اختصاصها31 .

بالنسبة إىل القطاع اخلاص ،أنا حتدثت يف إحدى املرات عن أننا عملنا منذ 3
سنوات على طوير ا فاقيا نا ،وخالل هذ الفرتة قمنا بعمل ملتقى مع القطاع
اخلاص ،ومت أخذ رأي القطاع اخلاص يف ا فاقية شأيع االستثمار ،وا فاقية
جتنب االزدواج الضرين ،وعرضنا اال فاقية بنصوصها وموادها على القطاع
اخلاص ،وطلبنا مرئيا هم حول املواد ،وحول الدول ال

يفضلون إبرام 35

ا فاقيات معها ،وهذا العمل مت منذ ثالث سنوات ،ويُحدّث اآلن عن طريق
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اال صال مع األش اص املعنيني بغرفة جتارة وصناعة البحرين .أحببت أن
أوكد هذ النقاط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة 15
مادة ،فضلي األخت مقررة اللأنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :وصي اللأنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
31

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟
35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،فضلي األخت مقررة
اللأنة.
5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة األوىل :وصي اللأنة باملوافقة على هذ املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات على هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هذ املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضلي األخت مقررة 31
اللأنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة الثانية :وصي اللأنة باملوافقة على هذ املادة كما جاءت من
35

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذ املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هذ املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد
مضي ساعة من اآلن؟

15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة

من اآلن .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة 31
التقرير التكميلي للأنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( )391مكررًا إىل قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1926م ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )51لسنة 3113م .وأطلب من األ عبدالرعن حممد ةشري مقرر
35

اللأنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )08

11

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .فضل األ
مقرر اللأنة.

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللأنة مشروع قانون بإضافة مادة
جديدة برقم ( )391مكررًا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )15لسنة 1926م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة 3113م ،مع
ممثلي مصرف البحرين املركزي ،وممثلي وزارة الداخلية ،وممثل وزارة

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشارين القانونيني لشؤون اللأان 31
باجمللس ،واطلعت اللأنة على قرار جملس النواب ومرفقا ه بشأن مشروع
القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبألس الشورى والذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .ورأت
اللأنة أن مشروع القانون املذكور يهدف إىل احلد من ظاهرة قيام بعض
املستثمرين واملضاربني مبملكة البحرين باستثمارات وهمية عن طريق 35
استثمار أموال اجلمهور من املواطنني واملقيمني من خالل شركات وهمية مما
يعرم أموال األفراد لل سارة والضياع ،ونظرًا خللو قانون العقوبات احلالي
من أي ن

يعاقب على مثل هذا النوع من اجلرائم ،فإن اللأنة رى أهمية

وجود الضواب الرقابية واحملاسبية بهدف احلد من هذ الظاهرة ،ومن أجل
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عاية ةهور املواطنني واملقيمني من مثل هذا النوع من االستثمار غري اآلمن.
وعليه وصي اللأنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون املذكور،
واملوافقة على مواد وذلك بالتوافق مع جملس النواب املوقر كما وردت يف
اجلدول املرفق ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

الرئيـــــــــــــــس:

15

(أغلبية موافقة)
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة
مادة ،فضل األ مقرر اللأنة.

31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :وصي اللأنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
35

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،فضل األ مقرر اللأنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :وصي اللأنة باملوافقة على هذ املادة بالتعديل الوارد يف 5
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذ املادة؟ فضلي األخت رباب عبدالنن
11

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نعرف أن هناك فراغًا شريعيًّا بالنسبة
هلذ النوعية من اجلرائم ،وبالتالي أعتقد أن اهلدف من هذا املشروع هو الردع
العام باإلضافة إىل الردع اخلاص ،ولكن صياغة العقوبة بهذ الطريقة أعتقد 15
أنها ال حتقق األهداف املرجوة ،وعندما نتكلم عن السياسة اجلنائية احلديثة
فهي يف األساس هدف إىل اإلصالح ،وبالتالي فإن وجود هذ العقوبات وبهذ
الطريقة فيه قسوة يف بعض األحيان ،ألن الن

العقابي

يراع املركز املالي

للمتهمني ،وبالتالي فهو ساواهم يف عقوبة واحدة .لدي مالحظة على موضوع
السأن ،وكذا مرة أبديت هذ املالحظة وسوف أبديها مرة أخرى ،ألن 31
القانون البحريين عرّف عقوبة السأن إما بالسأن املؤبد وإما بالسأن احملدد
يف العقوبة .مبعنى أن وجود ن

وارد به كلمة سأن ميكّن القاضي أن

حيكم باملؤبد على عقوبة مالية هي يف األساس يف فصل االحتيال ومن
املفرتم أن كون من اجلنح ،ولكن يف هذا القانون أعطا عقوبة السأن أو
الغرامة باعتبار أن يتم االختيار بينهما .أعتقد أن العقوبة جدًا قاسية و

راع 35

املركز املالي للمتهم ،ألنه من املمكن أن كون استثمارات املتهم يف حدود
 3111دينار ،فبالتالي القاضي لديه عقوبة أقلها ثالث سنوات أو غرامة ال قل
عن  111ألف دينار ،فبالتالي أعتقد أن العقوبة ال تناسب مع اجلزاء ومن
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املفرتم إما أن كون جنحة وإما أال زيد الغرامة عن  111ألف دينار،
وبالتالي يكون القاضي مقيدًا على أساس مراعاة وضعية املتهمني .وأعتقد أن
هيئة املستشارين كان لديها مالحظه بالنسبة لكون العقوبة السأن أو
الغرامة ،وحنن نعرف أن السأن عقوبة أصلية ،والغرامة عقوبة كميلية
للأناية ،هذ سياسة وفقه جنائي وبالتالي ال جيوز للقاضي أن خيتار بني 5
جناية وبني غرامة ،فإذا كانت جنحة فمن املمكن أن كون العقوبة أصلية
مع الغرامة ،لكن أبدًا ال ميكن أن كون السأن أو الغرامة ،فهذا ال يتفق
مع الفقه اجلنائي .فحبذا لو نلزم بالعقوبة ،ففي النصوص الالحقة يدها
تضمن أنه من املمكن التصاحل يف رد املبالغ ولكن إذا فرضت على ش
غرامة ال قل عن  111ألف دينار فمن أين يستطيع رد املبالغ ،هناك استحالة 11
بأن يرد هذ املبالغ  ،حبذا لو خنفف العقوبة حبيث كون عقوبة جنحة وأال
زيد الغرامة على  111ألف دينار ،وبالتالي يكون هناك جمال للتصاحل.
وهناك ن

يعطي قاضي نفيذ العقاب جوازية وقف نفيذ العقوبة .وأعتقد أن

هذا الن

غري صحيح ،ألنه ال يسعى للتصاحل ،وحنن لدينا سوابق قضائية

يف كثري من األمور ،وقاضي نفيذ العقاب ال يوقف نفيذ العقوبة حتى لو مت 15
التصاحل ،فمن املفرتم أن كون العقوبة وجوبية على غرار عقوبة
الشيكات .فأعتقد أننا حنتاج إىل عديل صياغة هذا الن  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة 31
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة ملداخلة األخت رباب العريض،
اجلرمية ال

حنن بصددها ليست جبرمية نصب أو جنحة نصب ،إمنا هي 35

جرمية مباشرة نشاط بدون رخي  ،وهذ اجلرمية وحسبما هو منصوص
عليه يف قانون البنك املركزي فإن غرامتها صل قيمتها إىل مليون دينار.
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وحنن وضعنا عقوبة السأن باعتبارها جناية ،مع األخذ يف االعتبار أن هذ
اجلرمية جناية وهي ليست عقوبة نصب أو احتيال كأنحة مثلما هو موجودة
يف اجلنح يف قانون العقوبات ،ولكنها عقوبة ملباشرة نشاط بدون رخي ،
هذا أوالً .ثانيًا :التعديل الذي مت من قبل اللأنة املوقرة على مسألة (السأن أو
الغرامة) فأصحبت (السأن والغرامة) وال جيوز احلكم فيها بالغرامة فق 5 ،
فالعقوبة هي السأن والغرامة وليست عقوبة السأن أو الغرامة أو إحدى
ها ني العقوبتني .وأ فق معها يف جزئية قاضي نفيذ العقاب بل أجتاوز ذلك إىل
مرحلة احملاكمة ،يف مرحلة احملاكمة ومرحلة نفيذ العقاب الن

أعطى

للأهتني سلطة جوازية ،يعين أنه جيوز للمحكمة ولقاضي نفيذ العقاب ،مبا
معنا أنها سلطة جوازية جتوز املوافقة عليها أم ال ،يف حني أن الغاية من قرير 11
هذا املبدأ هو شأيع اجلاني على أن يسدد املبالغ ال

استلمها ويردها إىل

أصحابها .وبالتالي فإن جعل األمر جوازيًا هو حمل االعتبار فعالً .ونرى مثلما
قال اجمللس األعلى للقضاء على حسب مذكر ه بأن يكون الن

وجوبيًّا،

«على احملكمة يف حالة الرد أن حتكم بانقضاء الدعوى وعلى قاضي نفيذ
15

العقاب يف حالة الرد أن خيلي سبيل املتهم» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخت دالل جاسم الزايد.
31

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مع ما فضل به مستشار وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية ومع جزئية مما فضلت به األخت رباب العريض .بالنسبة
لطبيعة العقوبة املوجودة يف قانون مصرف البحرين املركزي يف التصدي
لألفعال ال

كون نتيأة ممارسات غري مشروعة يوجد شدد يف العقوبات،

وأنا أعترب أن القسوة املوجودة يف هذ العقوبات مربرة بناء على الفعل الذي يتم 35
وخاصة أن أساس هذا املشروع هو عاية من يسلم أمواله ملن يظهرون مبظهر
املستثمرين ،وهم إما أنهم يعملون بشكل غري مرخ
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وجود هلا من الناحية القانونية .طبعًا العقوبة املقررة وهي السأن والغرامة أو
إحدى ها ني العقوبتني هذا الن

موجود مثلما فضلت األخت رباب العريض،

وبالنسبة لي ــ ومع احرتامي الشديد لرأي اإلخوان يف هيئة املستشارين ــ ال
يوجد ما مينع فيما يتعلق بتقرير مسألة السأن والعقوبة .والشكر اجلزيل
للأنة على أنها أخذت برأي اجمللس األعلى للقضاء ،وأنا أ فق مع ما انتهى 5
إليه اجمللس األعلى للقضاء أوالً يف مسألة إعفاء اجلاني من العقوبة ،وعادة
املسألة ال

كون متعلقة بأموال ــ وخصوصًا أموال األفراد واألش اص ــ

متى ما بادر الش

بالتبليغ أو الرد أو حتى يف مسألة اجلرمية ال

وقعت

يؤخذ بعني االعتبار مسألة اإلعفاء من العقوبة ،وقد حدث هذا يف ثالث
مراحل وهذا األمر جيد ،أما يف مسألة التحقيق أو أثناء سري احملاكمة أو 11
حتى بعد صدور احلكم ،فاإلشكالية ال حدثت كانت بالنسبة ملسألة بعد
صدور احلكم ،حبذا لو أن اللأنة أخذت مبا انتهى إليه اجمللس األعلى
للقضاء ورأيهم موجود يف صفحة  122من جدول األعمال ملن يرغب يف
االطالع عليه ،اجمللس كان متوافقًا مع املشروع بالكامل ،ولكن مسألة
اجلوازية ال

أعطيت لقاضي التنفيذ فألنه ملزم بأن يقوم با اذ إجراء15 ،

ولكن عبارة «ولقاضي التنفيذ» فمعنى ذلك أنها صبح مسألة رجع لقرار
القاضي متى ما أراد األخذ مبسألة اإلعفاء ومتى

يرد

يأخذ مبسألة

اإلعفاء .وكانت هناك مالحظة للمألس األعلى للقضاء على هذا املوضوع يف
حالة رد األموال بعد احلكم ،فإن قاضي التنفيذ يأمر بوقف نفيذ العقوبة
املقضي بها بناء على طلب احملكوم عليه أو من ينيبه .واجمللس أراد أال يرتك 31
قدير ذلك للمحكمة أو لقاضي التنفيذ .حبذا لو أن اللأنة أخذت مبسألة
وجوبية األخذ مبسألة انقضاء الدعوى بناء على رد األموال احملكوم فيها
حتى يكون الن

متالئمًا .وأوضح اجمللس األعلى للقضاء مربرا ه لطلب

األخذ بالوجوبية وليس اجلوازية وهو ما انتهت إليه السلطة التشريعية يف
موضوع التصاحل يف قضايا الشيك مثلما فضلت األخت رباب العريض بأن 35
الن

جعله وجوبيًّا على قاضي التنفيذ وليس اختياريًا .فحبذا لو عدل اللأنة
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هذ اجلزئية .وأنا أعلم أنهم يريدون مترير دون عديل لضيق الوقت ،ولكن
أرى أن يتم عديله حتى يكون هناك سا ٍو يف نظرة املشرع ملسألة سلطة
قاضي التنفيذ يف حالة رد األموال حتى ال يكون هناك اختالف فهنا جيعلها
جوازية وهنا جيعلها وجوبية ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ إذا كان هناك اقرتاح بتعديل فيأب أن تم
موافا نا به مكتوبًا حتى يتم عرضه على اجمللس ،فضل األ مقرر اللأنة.
11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ار أينا يف اللأنة أن نتوافق مع عديل
جملس النواب حتى يسري القانون بدون أي عديل ،أ صور أن تم املوافقة عليه
وإذا كان هناك أي عديل يقدم الحقًا باقرتاح بقانون ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
ال ،هذا الكالم ال جيوز  ،أنت اآلن وافق على قانون و قوم بتعديله
مستقبالً ،إذا كان هناك أي عديل فيأب أن يناقش اآلن ويعود إىل اإلخوة
يف جملس النواب إلعادة دراسته ،وأعتقد أن هذا أفضل من أن يصدر وهو
يشوبه بعض العوار ،فضلي األخت رباب عبدالنن العريض.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على ما قاله األ سعيد حني طرق إىل
جرائم عدم الرتخي

وهي موجودة يف فصل االحتيال ،وبالتالي عترب من

جرائم االحتيال ،أيضًا يف قانون املصرف املركزي :ض امة الغرامة مليون
على أساس مراقبة املؤسسات املالية املرخصة أساسًا ،فبالتالي مالءة املركز 35
املالي للمؤسسات املالية يستحق هذا الردع ،ولكن حنن نتكلم خبصوص
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نصوص ألفراد واستثمارا هم

إىل آخر ،فبالتالي حنن

تلف متامًا من ش

كمشرعني من املفرتم أن نراعي ذلك ،وقد جيد القاضي أنه حمتاج إىل
مساحة على أساس مراعاة وضعيتهم ،وبالتالي أعتقد أن وضع النصوص بهذ
الطريقة سيعوقهم ولن يتم التصاحل ،ما اهلدف من هذا التشريع؟ اهلدف هو
رد أموال الناس ،فبالتالي وجود غرامات بهذ الطريقة ووجود عقوبة السأن 5
وقد صل إىل املؤبد وفقًا لقانون العقوبات البحريين ،لذلك حنن حمتاجون
إىل أن نقف ونعدل هذا القانون ،وأنا لدي عديل سأقدمه لك سيدي الرئيس،
وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع جيب أال نستهني مبثل هذ اجلرائم،
فهذ اجلرائم ؤثر على مركز البحرين املالي ،وحنن نعلم ةيعًا ماذا نعين 15
مبركز البحرين املالي ،ألن هذا القطاع يعترب قطاعًا أساسيًّا بالنسبة
لالقتصاد البحريين ،هذا أوالً .ثانيًا :اجلرائم ال

نتحدث عنها يف احلقيقة

خالل السنوات الثالث أو األربع املاضية كان مبلغ االحتيال فيها يصل إىل
حوالي  13مليون دينار وأكثر من ذلك ،وإحدى هذ اجلرائم البسيطة ال
مسعنا عنها منذ سنة قريبًا جتاوز املبلغ فيها مليون دينار ،فهذ اجلرائم تعلق 31
مببالغ ض مة وجيب أال نستهني بها ،وهي جرائم أسوأ من موضوع املؤسسات
الكبرية الذي مت احلديث عنه عندما نعاقب هذ املؤسسات بغرامة قدرها
مليون دينار ،فأعتقد أن مبلغ مليون دينار يساوي هذا اجلرم ،وخاصة عندما
يتعلق املوضوع جبمع مبالغ ض مة جدًا من األهالي والناس العاديني من دون
رخي  ،فهذ جرمية احتيال وال خيفى أثريها على االقتصاد الوطين35 ،
وبالتالي جيب أن نتعامل معها بهذ الشدة كما ذكرت األختان رباب ودالل،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هذ املادة دار حوهلا الكثري من النقاش يف
املرات السابقة ،ولكنها يف جوهرها ستند إىل املاد ني  41و 41من قانون
مصرف البحرين املركزي ،ألن اجلرمية هنا هي أن هناك ش صًا يدير
أمواالً ويستلم ماليني من دون رخي

وعقوبته حبسب قانون املصرف

املركزي هي الغرامة مببلغ مليون دينار ،وحنن اآلن نناقش املادة  1وهي 11
مكونة من  4بنود ،ويف البند  4وضعنا املرونة ال

أرادها بعض اإلخوة وهي

أن نقضي الدعوى بإعادة اجلاني األموال ،فيأب أن ننظر إىل البنود بشكل
متكامل ،ال أن منسك البند  1من املادة  1ونقف ،فاملادة مر بة حبيث
نقضي الدعوى إذا متت إعادة األموال ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذا كان لديكم قانون صل الغرامة فيه إىل مليون دينار فما
احلاجة إىل هذا القانون؟ فضل األ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف
البحرين املركزي.
31

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من خالل التأربة ال

مررنا بها وجدنا أن

النصوص الواردة يف قانون مصرف البحرين املركزي ال غطي احلاالت ال
حدثت يف السنوات املاضية ،والتعديل املطلوب جيرم من يقوم مبثل هذ
األفعال وخيضعه لعقوبة السأن والغرامة ،ويف قانون مصرف البحرين 35
املركزي ال يوجد ما ين
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هو أن نسد الثغرة املوجودة يف قانون مصرف البحرين املركزي عن طريق
قانون العقوبات ،حبيث شكل ممارسة مثل هذ األعمال جناية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إجابة عن سؤال معاليك سيدي الرئيس ،فإن
قانون مصرف البحرين املركزي يتعامل مع املؤسسات ،وهذا القانون الذي
أمامنا اليوم يتعامل مع أفراد ،ولذلك جيب أن ين

هنا على العقوبة11 ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
15

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،إجابة عن استفسار معاليك بشأن ما هي
احلاجة إىل هذا القانون طاملا أن يف قانون مصرف البحرين املركزي نصًا
يغرم اجلاني مببلغ مليون دينار؟ اليوم خبصوص عقوبة الغرامة إذا
الش

يدفع 31

فإنه حيبس مبعدل يوم عن كل  5دنانري ،على أال تأاوز املدة 6

شهور ،ففي النهاية املدة ال

سيقضيها يف مركز الشرطة  6شهور،

فالغرامة هنا ليست جمدية ،ولذلك متت إضافة عقوبة السأن ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حممد حسن باقر رضي.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن النية ملن قام مبثل هذ اجلرائم وليست
اجلنح واضحة ،إذ إن األمر ــ كما ذكر الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ
يكونوا

هو عملية ةع ماليني الدنانري ،ممن؟ من أناس بسطاء ،وإذ

بسطاء ملا مت االحتيال عليهم ،والكل يعلم عدد من كانوا ضحايا هذا 5
االحتيال ،و شديد العقوبة عليهم هو أقل الواجب ،فقد جنوا على مسعة البلد
والناس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أدافع عنهم ،ولكين أرى أن العقوبات
املوجودة ال تناسب ولن حتقق الردع الذي نريد باعتبارنا مشرعني .خبصوص
موضوع غرامة املليون دينار املنصوص عليها يف قانون مصرف البحرين 15
املركزي ،أعتقد أنه إذا كان اهلدف هو إضافة عقوبة السأن فإنه كان
بإمكانهم عديل قانون مصرف البحرين املركزي بدالً من وضع ذلك يف
قانون العقوبات ،ولكن أعتقد أن قانون مصرف البحرين املركزي ــ وكان
هناك خالف حول هذا الرأي ــ ال يراقب إال املؤسسات املالية املرخ

هلا،

فاملؤسسات املالية املراقبة يطبق عليها قانون مصرف البحرين املركزي31 ،
ولكن املؤسسات املالية ال

عمل أساسًا من دون رخي

وليست مراقبة من

مصرف البحرين املركزي ال يطبق عليها القانون ،وبالتالي أ ى هذا الن
القانوني ليسد هذا الفراغ ،ولكن ما زلت أرى أنه من املفرتم أن نراعي
املراكز املالية كلها عندما نوجد نصًا ،فما اهلدف من هذا الن ؟!
35

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
لدي عديل على البند  4من املادة ،وأرجو من األخت دالل الزايد قراء ه
فلتتفضل.
5

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لألعضاء الذين يريدون املتابعة فإن الن
موجود يف الصفحة  159و

نغري شيئًا باستثناء التغيري من اجلوازية إىل

الوجوبية .فيكون البند كالتالي " :نقضي الدعوة اجلنائية إذا بادر اجلاني
يف البندين  1و 3من هذ املادة إىل رد األموال ال

ةعها أو لقاها أو ما هو

مستحق منها إىل أصحابها أثناء التحقيق ،وعلى احملكمة إعفاء اجلاني من 11
العقوبة إذا حتقق األثر أثناء مرحلة احملاكمة ،وإذا قام اجلاني برد األموال
ال

ةعها و لقاها أو ما هو مستحق منها إىل أصحابها بعد احلكم عليه،

جيب على قاضي التنفيذ أن يأمر بوقف نفيذ العقوبة املقضي بها بناء على
طلب احملكوم عليه ."...وهذا بناء على رأي اجمللس األعلى للقضاء ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هذا هو التعديل الوارد من اإلخوة دالل الزايد وفؤاد احلاجي
وخالد آل شريف والذي يقضي بااللتزام بتنفيذ العقوبة ،أي ال يرتك للقاضي
االجتهاد يف هذا األمر .ولدي عديل من األخت رباب العريض .األ الدكتور
عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمألس ،لدي اقرتاحان31 ،
فأيهما يعرم للتصويت أوالً؟

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل اقرتاح متعلق ببند من بنود املادة،
فيعرضان على التوالي...
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الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقرتاحان متعلقان بالبند الرابع.

املستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس ،االقرتاح األول متعلق ببداية املادة فيعرم أوالً ،ومن 5
ثم يعرم االقرتاحان املتعلقان بالبند الرابع.

الرئيـــــــــــــــس:
بالنسبة إىل اقرتاح األخت رباب العريض هو متعلق بالبند األول من
11

املادة.

املستشار القانوني للمجلس:
كل اقرتاح يعرم على حدة ،وبالنسبة إىل االقرتاح األول ،يصوت
اجمللس على قبوله أو استبعاد وبعد ذلك إذا حظي بالقبول تم مناقشته،
15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سنبدأ باقرتاح األخت رباب العريض خبصوص البند  ،1ومن
ثم سنطرح اقرتاح األخت دالل الزايد خبصوص البند  ،4وإذا

حيظَ

باملوافقة سنطرح اقرتاح األخت رباب العريض .وحبسب رأي األ املستشار 31
القانوني للمألس سنأخذ رأيكم يف قبول االقرتاحات بدايةً .فهل يوافق
اجمللس على النظر يف هذ االقرتاحات؟

(أغلبية موافقة)

35

الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت أوالً على مقدمة املادة  ،1فهل يوافق اجمللس عليها بتعديل
اللأنة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل البند  ،1والتعديل املطروح هو كالتالي:
"يعاقب باحلبس وبغرامة ال زيد على  111ألف دينار وال قل عن مثلي ما
ةعه أو لقا من أموال أو ما هو مستحق عليه منها ."...فهل يوافق اجمللس
5

على هذا البند بهذا التعديل؟

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذا البند بتعديل اللأنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللأنة .وننتقل إىل البند  ،3فهل يوافق 15
اجمللس على هذا البند بتعديل اللأنة؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللأنة .وننتقل إىل البند  ،3فهل يوافق
اجمللس على هذا البند؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند .وننتقل إىل البند  ،4وفيه تفق األختان على التعديل
حبسب ما قرأ ه لكم األخت دالل الزايد خبصوص وجوبية نفيذ األحكام،
فهل يوافق اجمللس على هذا البند بهذا التعديل؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بهذا التعديل ،وننتقل إىل البند رقم  ،5فهل يوافق
اجمللس على هذا البند؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند ،وسنصوت اآلن على املادة يف جمموعها ،فهل يوافق
اجمللس على املادة يف جمموعها؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر املادة يف جمموعها ،فضل األ مقرر اللأنة.
15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :وصي اللأنة باملوافقة على هذ املادة كما جاءت من
احلكومة.
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر هذ املادة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون يف
جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون يف جمموعه .هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي
النهائي بعد ساعة من اآلن؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك ،وننتقل اآلن إىل التقرير التكميلي للأنـة املرافـق العامـة
والبيئة خبصوص مشروع قانون بشأن نظـيم عمليـة اسـت راج الرمـال البحريـة 15
وبيعها ،وأطلب من األ عبدالرعن عبداحلسني جواهري مقرر اللأنة التوجه
إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب ثبيت التقرير يف املضبطة.

31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير يف املضبطة؟

35

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.
(انظر امللحق  /3صفحة )111
5

الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األ مقرر اللأنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد مناقشة اجمللس يف جلسته املنعقدة يف
 3يونيو 3113م ،متت إحالة املادة رقم  4املستحدثة واملادة رقم ( 2 :6بعد
إعادة الرتقيم) من مشروع قانون بشأن نظيم عملية است راج الرمال البحرية 11
وبيعها ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب إىل جلنة
املرافق العامة والبيئة إلعادة دراستهما على ضوء وجهات اجمللس واملقرتحات
املقدمة من السادة أعضاء اجمللس بهذا الشأن ،وأود أن أشكر ةيع السادة
أعضاء اجمللس الذين قدموا مقرتحا هم لتحسني صياغة املاد ني احملالتني إىل
اللأنة ،كما أنو باملداخالت القيمة لألعضاء وإشاد هم بالتقرير التكميلي 15
األول وباجلهود ال

بُذلت يف إعداد التقرير .وقد اطلعت اللأنة على ةيع

االقرتاحات ،كما اطلعت على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما
يتعلق باملاد ني املذكور ني ،وار أت اللأنة على ضوء ذلك األخذ باملقرتحات
املقدمة بإعادة صياغة املاد ني حبسب ما هو موجود أمام جملسكم املوقر
ملناقشته والنظر فيه .ونتطلع ــ سيدي الرئيس ــ لالستماع إىل وجيها كم 31
الكرمية يف هذا الشأن حتى يتسنى لنا مترير هذا القانون إىل الزمالء يف
جملس النواب للنظر فيه وفق اللوائح املتبعة .بالنسبة للمادة ( 4املستحدثة):
وصي اللأنة باملوافقة على هذ املادة بالصيغة الواردة يف التقرير ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات على هذ املادة؟ فضل األ ةعة حممد
الكعن.
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العضو مجعة حممد الكعيب:
شـكرًا ســيدي الــرئيس ،عطفًــا علــى مــا مت ذكــر ســابقًا حــول أهميــة
مشروع القـانون الـذي سـيؤدي إىل نظـيم عمليـة اسـت راج الرمـال وبيعهـا وفـق
ضواب صارمة وحتت إشراف الدولة يف سـبيل احملافظـة علـى احليـاة البحريـة
وحتقيـق االسـتفادة القصــوى مـن الرمــال املباعـة يف دعـم خزينــة الدولـة ،كمــا 5
سيحدد اجلهة املسؤولة عن هذ العملية والوزير املسؤول لكي كون العمليـة
خاضعة للرقابة واملساءلة ،فإنه ال يسعين إال أن أ وجه بوافر الشكر والتقدير
إىل معــالي رئــيس اجمللــس الســيد علــي بــن صــاحل الصــاحل وإىل ســعادة النائــب
األول السيد ةال حممد ف رو ،على إشاد هما بتقرير اللأنة ودورهمـا البنّـاء
يف دعم التعديالت اجلوهرية ال أضافتها اللأنة على مشروع القـانون .كمـا 11
أ وجه بالشكر اجلزيل والشكر اخلاص إىل أعضاء جلنة الشؤون التشـريعية
والقانونيـــة وعلـــى رأســـهم رئيســـة اللأنـــة الســـيدة دالل جاســـم الزايـــد علـــى
اقرتاحــا هم املهمــة ال ـ ســاهمت يف إغنــاء مشــروع القــانون وإخراجــه بصــور ه
النهائيــة ،وإىل أعضــاء اجمللــس بشــكل عــام علــى جهــودهم املثمــرة يف ســبيل
15

االنتهاء من هذا املشروع اهلام ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن لدينا ماد ان وهما اللتان مت اسرتدادهما من قبل اللأنة
وأدخلت عليهما التعديالت بناء على املالحظات ال

أُبديت يف االجتماع

السابق .وجد يف املادة  4بنود ،فهل فضلون أن نصوت على املادة ككل أم 31
نصوت عليها بندًا بندًا؟ فضلي األخت رباب عبدالنن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مازلت ال أعتقد أن غيريًا جوهريًا حصل يف
ن

هذ املادة ،اجلوازية موجودة ،فعلى الرغم من كل البنود املوجودة 35

بالنسبة إىل إلغاء الرتخي

ما زال األمر بيد الوزير يف إلغاء الرتخي

أو عدم

إلغائه ،فبالتالي أنا أعتقد أن ذلك سيكون فيه الكثري من األمور ال
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وليعذرني معالي الوزير كوننا دائمًا نتكلم عنه بصفته وزيرًا ــ سيدخل فيها
أش اص أو إبقاء على راخي

نوع من الفساد يف إلغاء راخي

أش اص

آخرين ألنها ال زالت جوازية .األمر اآلخر هو بالنسبة إىل موضوع املصلحة
العامة يف البند  ،4مازال موضوع املصلحة العامة موضوعًا مبهمًا أيضًا ،حيث
ستُلغى الرتاخي

حبأة املصلحة العامة بغض النظر عن التعويض ،أي كما 5

قالت األخت دالل الزايد يف اجللسة السابقة إننا نكرس ثقافة التعويض
حبأة املصلحة العامة ،فهذا غري صحيح ،وأنا أعتقد أن البند  4بالذات ألغى
البنود أو ألغى ما يف البنود ال

سبقته .وأنه من املمكن ألي أمر أن تطلب

املصلحة العامة إلغاء الرتخي  ،وأنا أعتقد أن هذ املادة من أخطر املواد
11

املوجودة يف هذا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ فؤاد أعد احلاجي.
15

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شـــكرًا ســـيدي الـــرئيس ،يف اجللســـة الســـابقة حينمـــا كلمنـــا عـــن
املصلحة العامة أعتقد أننا استشهدنا بقانون االستمالك ،واالستمالك للمنفعة
العامة ،وقد شرحنا يف األسبوع السابق أن املنفعة العامة كون لدواعٍ أمنية أو
عسكرية ككونها منطقة مناورات ،أو قربها من امليـا اإلقليميـة أو أثريهـا

علــى مصــادر امليــا اجلوفيــة يف االســتمرار يف اســت راج كميــات الرمـــال يف 31
املنطقة احملـددة ،أو ثبـت وجـود ـأثري علـى مصـادر امليـا اجلوفيـة ،أو ضـررها
البــالغ بأمــاكن واجــد األمســاك مثــل الفشــوت واحليــد البحــري أو أمــاكن
واجــد األمســاك كمــا فضــل ســعادة الــوزير وشــرح أن بعــض األمــاكن دُفنــت
بالكامل جراء عمليات االست راج ،فأ لفت احلياة البيئية والبحرية والفطريـة
فيها ،ومـع ذلـك إلغـاء الرتخـي

للمصـلحة العامـة يوجـب فيـه التعـويض ،و إذا 35

وقع الضرر أو حصل إجحاف من اجلهة املرخصة فاللأوء إىل القضاء واملطالبة
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بــالتعويض شــيء وارد يف احملــاكم ،كمــا جيــوز للمــتظلم أن يرفــع أمــر إىل
القضــاء ،وهــذا مــا عنيــه املصــلحة العامــة ،و

كــن املصــلحة العام ـة ســيفًا

مسلطًا يف يد اجلهة ال بيدها إصدار الرتخي  ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لرأي األ فؤاد احلاجي ولكن
الناس حبأة وجود دواعٍ أمنية أو غري ذلك 11

ذلك ليس معنا أن أسحب رخي

مما طرح من أمور .فاحلل أنك متنع است راج الرمل يف هذ املناطق ،أما أن
أسحب الرتخي  ،فبأي حأة ،هذا ال يستقيم مع الكالم ويعترب نوعًا من
أنواع التعسف ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا رمبا أ فق مع ما ذكر األ فؤاد احلاجي
خبصوص الدواعي األمنية ،ولكن املادة هنا تحدث عن املصلحة العامة31 ،
واملصلحة العامة يفسرها كل ش

كما يشاء ،فما ذكر من حماذير

غري موجود يف هذ املادة ،فهل نضيف مثالً كل األمور ال

ذكرها

خبصوص هذ املادة حتى نوضح ما نقصد من املصلحة العامة؟! هنا
يوضح املقصود باملصلحة العامة .وفعالً كما قالت األخت رباب إنه يف حالة
التفسري الفردي للمصلحة العامة من املمكن أن يكون هناك عسف يف هذا 35
املوضوع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرعن عبداحلسني جواهري.
5

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،إن املــادة واضــحة ،وحنــن أخــذنا باقرتاحــات
الســادة أعضــاء اجمللــس يف اجللســة الســابقة ،وكــان هنــاك اقــرتاح مــن األ
عبدالرعن ةشري بهذا اخلصـوص بـأن نضـيف حـق املـرخ

لـه يف املطالبـة

بالتعويض العادل عن األضرار ال حلقت به ،وهناك الكـثري مـن القـوانني يف
مملكة البحرين فيها نفس الن

املوجود أمامكم .حنن يف اجللسـة السـابقة 11

أشــدنا وذكرنــا أن اجلهــاز التنفيــذي املتمثــل يف جملــس الــوزراء والــوزير هــم
امل تصون ويعرفون املصـلحة ويعرفـون مـا الـذي يـدعم االقتصـاد ،وأعطينـاهم
كل الثقة يف املواد ال أقرها اجمللس يف اجللسة السابقة ،واآلن نـأ ي ونقـول
إن الوزير له حق إلغـاء الرتخـي

وقـد يكـون الفسـاد ومـا شـابه ذلـك ،فهنـاك

نــاقض كــبري بــني ذلــك وبــني اإلشــادة باجلهــاز التنفيــذي يف اجللســة الســابقة 15
وإعطاء اجلهاز التنفيذي الثقة الالزمة يف طبيق هذا القانون ،واآلن هذ املادة
أعطت سعادة الوزير الصالحية بإلغاء الرتخي

حاملا استدعت املصلحة العامة

ذلك ،وخنالف ما ذكرنا يف اجللسة السابقة .فيـا سـيدي الـرئيس ،اقرتاحنـا
هو أن نناقش املادة بندًا بندًا إذا رأيتم أن ذلك مناسب ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،حنــن حينم ـا ذكرنــا أن املصــلحة العامــة قــد 35
يفسرها كلٌ حبسب فهمه ،هذا ال يعين أننا نُشكك يف السـلطة التنفيذيـة أو
نتهمها بالفساد ،فأرجو أال يُذكر هذا الكالم يف املضبطة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكراً ،فضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما فضل أخي مقرر اللأنة أن مصطلح 5
املصلحة العامة معروف ،وكما ذكر األ فؤاد احلاجي أن هذا الن

موجود

يف قانون االستمالك مبسمى املنفعة العامة .فإذا أخذنا قانون اآلثار كمثال،
ورمبا يكون هذا املثال هو أوضح مثال ،حينما أملك أرضًا ،ووجدت مصلحة
اآلثار أو وزارة الثقافة أن يف هذ األرم ال

أملكها آثارًا ،فاملصلحة العامة

قتضي أن كون هذ األرم ملكًا للدولة و عوم صاحب امللك عويضًا 11
عادالً يف مواقع أخرى ،وهذا ليس غريبًا .فهناك دول أخرى ــ مثالً ــ وهي ال
بها نف

كثري ،وجد فيها أرامٍ ميتلكها أش اص وثبت فعالً أنه يوجد

حتت هذ األرم غاز ونف  ،فاملصلحة العامة قتضي أن ُنزع منهم امللكية
و كون امللكية للدولة ويعوم الش

 .وأعتقد أن الت وف الذي ورد من

اإلخوان هو أن هناك حمكمة وهناك قضاء ومربرات ،فأعتقد أن هذا األمر 15
واضح ،وموجود يف كل التشريعات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكراً ،أود أن أوضح لألختني رباب العريض والدكتورة بهية اجلشي
موضوع املصلحة العامة ،أنا كنت وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة يف فرتة من 31
الفرتات ،وهذا القانون موجود ،وعندما يصدر قرار الوزير باالستمالك يُبيّن
ما هو الغرم من االستمالك ،أي أن قرار الوزير ال ميتلك للمصلحة العامة
إمنا ميتلك ملشروع معني للمنفعة العامة ،فيُبيَّن يف القرار .وسعادة الوزير
موجود اآلن ،وبإمكانه وضيح هذا املوضوع إذا ما كنت على حق أو ال.
فضل سعادة األ الدكتور ةعة بن أعد الكعن وزير شؤون البلديات 35
والت طي العمراني.
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وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،أصحاب السعادة ،السالم عليكم ورعـة اهلل
وبركا ه .أعتقد أن الكالم الذي أوضـحته سـليم ،فـإذا

يكـن القـرار مـن

أجــل املنفعــة العامــة فهــو قــرار غــري صــحيح .البــد أن نــذكر إذا كانــت هــذ
األرم أو هذا املوقع يُست دم ــ كما فضل األ خليل الـذوادي ـــ علـى أسـاس 5
أن يكون ملوقع أثري أو لبناء مسأد مثالً ،فالبد أن يكـون القـرار مسـببًا يف
حالة االستمالك للمنفعة العامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكراً ،فضلي األخت رباب عبدالنن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،املصلحة العامة هي عبارة عامة ،فحينما
نتكلم عن أنه استمالك للمنفعة العامة فهذا ال يعين أنين سوف أسحب
الرتخي  .الكالم فيه ناقض .فهل أسحب رخيصًا حينما أستملك مكانًا 15
يف البحر للمنفعة العامة؟ ال ،بل يكفي أن أستملك وأمنع .الكالم غري
منطقي يا معالي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكراً ،فضل سعادة األ الدكتور ةعة بن أعد الكعن وزير 31
شؤون البلديات والت طي العمراني.

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،فق أود أن أوضح موضوع املصلحة العامة .إذا
كانت اللأنة ال ستشكل ستحدد مواقع ،وبعد فرتة وجدنا أن أحد املواقع 35
الذي خص

هلذ الشركة مثال سيكون ممرًا مائيًا إىل املوانئ ،أو

سيكون هناك نقيب الستكشاف النف

مثالً ،أو أننا وجدنا أن هناك

دهورًا يف امل زون الرملي يف البالد كما شرحت لكم سابقًا خبصوص
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امل زون السمكي؛ فهنا على أقل قدير عطى اجلهة التنفيذية صالحية قليل
هذ الرخ  .كما أوضحت لكم يف اجللسة السابقة خبصوص موضوع
عدد رخ

الصيد ،اآلن حنن حباجة إىل خفض عدد رُخ

الصيد من 1611

إىل حوالي  1111رخصة ،فبالتالي املصلحة العامة قتضي أن نقوم خبفض
عدد الرخ  ،وبالتالي إذا

يكن يف القانون إشارة إىل أن اجلهة التنفيذية 5

لديها الصالحية القانونية إللغاء الرتاخي

فسيصعب هذا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكراً ،على كلٍ،

يرد أي عديل مكتوب على ما هو مقرتح من

قبل اللأنة ،فال داعي للتصويت على املادة بندًا بندًا ،بل سنصوت على املادة 11
ككل .هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هذ املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللأنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 2 :6بعد إعادة الرتقيم) :وصي اللأنة باملوافقة على هذ املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير .وقد رأت اللأنة أن الغرامة املقررة مل الفة هذا 35
القانون طبقًا ملا ورد يف مشروع القانون وقرار جملس النواب املوقر مبالغ فيها
فأوصت بت فيضها ،فضالً عن حتديد املواد الواردة يف القانون ال
حني خمالفتها من جانب املرخ
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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اللأنة بندًا آخرًا حتت رقم  3لتحديد مسؤولية الش

االعتباري وذلك بناء

على املقرتح الذي قدمت به سعادة األخت دالل الزايد وسعادة األخت رباب
العريض ،والن

موجود أمام جملسكم املوقر ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذ املادة بتعديل اللأنة؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هذ املادة بتعديل اللأنة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة
مواد مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وسنأخذ اآلن الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على ا فاقية بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن

التشأيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات املرافق للمرسوم امللكي رقم 35 12
لسنة 3113م ،وقد وافق اجمللس على هذا املشروع يف جمموعة يف هذ
اجللسة ،فهل يوافق اجمللس بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة قرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتأارية الصادر 5
باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة لسنة 1996م .وأطلب من األخت ةيلة علي
سلمان مقررة اللأنة التوجه إىل املنصة

فلتتفضل.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب ثبيت التقرير يف املضبطة.

11

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير يف املضبطة؟
15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  /4صفحة )110
الرئيـــــــــــــــس:
فضلي األخت مقررة اللأنة.

35

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
كتاب معالي رئيس جملس الشورى ،والذي مت مبوجبه كليفها بدراسة
ومناقشة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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القانون ،وبناء على هذا التكليف قامت اللأنة مبناقشته ،واستعرضت قرار
جملس النواب بشأنه والقاضي باملوافقة على قرار جملس الشورى بشأن
الديباجة واملواد ( ،133و ،132و ،)139والتمسك بقرار السابق بشأن مقدمة
املادة األوىل ،واملادة ( ،)135ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء،
فإن اللأنة وصي باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن الديباجة واملواد 5
( ،133و ،132و ،)139ومتسكها بقرارها السابق بشأن مقدمة املادة األوىل
واملادة ( )135من مشروع القانون ،واألمر معروم على جملسكم املوقر
ال اذ ما رونه بشأنه ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
15

الرئيـــــــــــــــس:
فضلي األخت مقررة اللأنة بقراءة املواد مادة مادة.

العضو مجيلة علي سلمان:
مقدمة املادة األوىل :وصي اللأنة باملوافقة على مقدمة هذ املادة
31

بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على مقدمة هذ املادة؟
35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مقدمة هذ املادة بتعديل اللأنة؟

31

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر مقدمة هذ املادة بتعديل اللأنة .وننتقل إىل املادة التالية،
فضلي األخت مقررة اللأنة.
5

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة ( :)135وصي اللأنة باملوافقة على هذ املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات على هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على هذ املادة بتعديل اللأنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر هذ املادة بتعديل اللأنة .وننتقل إىل قرير جلنة الشؤون 31
التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل البند ( )1من املادة ()11
من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم  42لسنة 3111م.
وأطلب من األ أعد إبراهيم بهزاد مقرر اللأنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
35

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب ثبيت التقرير يف املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /5صفحة )131

11

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .فضل األ
مقرر اللأنة.
15

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللأنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،والذي ن

يف ماد ه األوىل على أن «:يكون عيني شاغلي

الوظائف العليا ومن يف حكمهم مبرسوم أو بقرار من رئيس جملس الوزراء
بعد اجتيازهم االمتحان املقرر من معهد اإلدارة العامة وفقًا للضواب
والشروط ال

حيددها الديوان» ،واستعرضت قرار جملس النواب بشأنه 31

القاضي بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ ،و بودلت وجهات النظر بني
أعضاء اللأنة واملستشار القانوني باجمللس ،و وصلت إىل التوصية التالية :يف
ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللأنة وصي بعدم املوافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل البند
( )1من املادة  11من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم (35 )42
لسنة 3111م ،واألمر معروم على جملسكم املوقر ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على وصية اللأنة برفض مشروع القانون من حيث
املبدأ؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة قرير
جلنة اخلدمات بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص

مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من املادة ( )1من القانون رقم ( )13لسنة 15
1925م بشأن نظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة .وأطلب
من األ نوار علي احملمود مقرر اللأنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب ثبيت التقرير يف املضبطة.

31

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير يف املضبطة؟
35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  /7صفحة )137
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الرئيـــــــــــــــس:
فضل األ مقرر اللأنة.

العضو نوار علي احملمود:
شـــكرًا ســـيدي الـــرئيس ،اطلعـــت اللأنـــة علـــى قـــرار جملـــس النـــواب 5
ومرفقا ه بشأن قرار جملس الشورى حول املشروع بقانون بتعديل البند (هــ) مـن
املادة ( )1من القانون رقم ( )13لسنة 1925م ،بشأن نظيم معاشـات ومكافـآت
التقاعــد ملــوظفي احلكومــة واملعــد يف ضــوء االقــرتاح بقــانون املقــدم مــن جملــس
النواب ،والذي يتألف من ماد ني دون الديباجة ،حيث ضمنت املـادة األوىل منـه
عديل البند (هـ) من املادة ( )1من القـانون ،والـ

تعلـق مبـدلول الرا ـب األخـري 11

بــأن يكــون عريــف الرا ــب األساســي آلخــر درجــة ور بــة يشــغلها املوظــف عنــد
اإلحالة إىل التقاعد ،أمـا املـادة الثانيـة فهـي مـادة نفيذيـة .كمـا اطلعـت اللأنـة
على رأي احلكومة ومالحظات هيئـة التشـريع واإلفتـاء القـانوني املرفـق بتقريـر
اللأنــة الســابقة ،وعلــى رأي جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة ،وعلــى قــرار
جملـس النــواب ومرفقا ــه ،وآراء ومالحظــات املستشــار القــانوني لشــؤون اللأــان 15
بــاجمللس ،وعليــه استأنســت اللأنــة مبالحظــات جلنــة اخلــدمات الســابقة بشــأن
مشــروع القــانون والـ ميكــن ل يصــها علــى النحــو التــالي1 :ــــ ــرى اللأنــة أن
ةيع الدراسات االكتوارية ال أجر ها اهليئة العامة للتأمني االجتماعي خـالل
السنوات املاضية قد أكدت أن إضافة أية أعباء مالية على صندوق التقاعد مـن
شــأنه أن يــؤدي إىل عأــز صــندوق التقاعــد عــن الوفــاء بالتزاما ــه املاليــة جتــا 31
املتقاعــدين املســتحقني ،حيــث إن ـه ســيرت ب علــى املوافقــة علــى مشــروع القــانون
زيــادة املصــروفات التقاعديــة بشــكل كــبري يصــل يف املتوس ـ خــالل الســنوات
اخلمــــس القادمــــة إىل أكثــــر مــــن ( ،)%41يف حــــني أن نســــبة النمــــو يف لــــك
املصروفات ال تأاوز ( )%31سنويًا يف املتوس  ،مما سـيكون لـه األثـر السـلن
على املركز املالي للهيئة كما ورد يف مذكرة احلكومة3 .ـــ و ـرى اللأنـة أنـه 35
يف حالة إقرار هذا املشروع سوف يتم استقالله بصورة غري مقبولة لـدى اجلهـات
اخلاضعة ألحكام القانون رقم ( )13لسنة 1925م ،وذلك برفـع روا ـب احملـالني
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علـى التقاعــد قبـل انتهــاء خـدمتهم ليــتم سـوية حقــوقهم التقاعديـة وفقًــا للرا ــب
األخري3 .ــ إن املوافقة على مشـروع القـانون سـتؤدي إىل زيـادة مسـتحقات املـؤمن
عليهم واملتقاعدين مما سيؤدي إىل زيادة التدفقات املالية املنصرفة للمستبدلني،
األمر الذي سي ل بقدرة الصندوق احلالية علـى الوفـاء بالتزاما هـا املاليـة .كمـا
الحظــت اللأنــة أن ســوية احلقــوق التقاعديــة عنــد انتهــاء اخلدمــة علــى أســاس 5
الرا ب األخري من شأنه شأيع املـوظفني علـى التقاعـد املبكـر ومـن ثـم حتميـل
ال عـن املسـاس بالسياسـة التوظيفيـة
اهليئة أعباء مالية كـبرية قبـل أوانهـا ،فضـ ً
للمملكة يف هذا الشأن ،إضافة إىل ما يرت ب على ذلك من زيادة مكافآت مـن
نتهــي خدمتــه .إضــافة إىل ذلــك أن نطــاق مشــروع القــانون يقتصــر طبيقــه علــى
موظفي القطاع احلكومي ،بينما ين

قانون اهليئة العامـة للتـأمني االجتمـاعي 11

رقم  13لسنة 3112م على وحيـد املزايـا التأمينيـة يف صـناديق التقاعـد الثالثـة،
األمر الذي يوجـب علـى اهليئـة التوجـه إلجيـاد شـريع جديـد لشـمول العـاملني يف
القطـــاعني العســـكري واخلـــاص يف هـــذا القـــانون يف حالـــة إقـــرار  .إن أنظمـــة
التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة يف معظــم دول جملــس التعــاون لــدول اخللــي
العربيـــة ودول العـــا األخـــرى ال أخـــذ بهـــذا األســـاس يف احتســـاب احلقـــوق 15
التقاعديــة .إن قــرار جملــس النــواب بشــأن مشــروع القــانون
جديدة

يتضــمن ربيــرات

تلف عن قرار السابق .ويف ضوء ذلك وصي اللأنـة بالتمسـك بـالقرار

السابق جمللس الشورى بعدم املوافقة من حيث املبدأ علـى مشـروع قـانون بتعـديل
البند (هـ) مـن املـادة  1مـن القـانون رقـم  13لسـنة 1925م بشـأن نظـيم معاشـات
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومـة ،واملعـد يف ضـوء االقـرتاح بقـانون املقـدم 31
مــن جملــس النــواب .واألمــر معــروم علــى جملســكم املــوقر ال ــاذ الــالزم،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
35

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على وصية اللأنة بالتمسك بقرار اجمللس السابق
بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .وننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة قرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار جملس النواب حول قرار جملس

الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل احملدود 11
ومشروع قانون بشأن دعم األسر ذات الدخل احملدود ،املعدين يف ضوء
االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب .فضل األ نوار علي احملمود
مقرر اللأنة.
15

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب من جملسكم املوقر ثبيت
التقرير يف مضبطة اجللسة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير يف املضبطة.
35

(انظر امللحق  /6صفحة )144
الرئيـــــــــــــــس:
فضل األ مقرر اللأنة.
31
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العضو نوار علي احملمود:
شـكرًا سـيدي الـرئيس ،بسـم اهلل الـرعن الـرحيم ،دارسـت اللأنـة
مشروع قانون بشأن إصدار بطاقـة رعايـة ذوي الـدخل احملـدود ومشـروع قـانون
دعـم األسـر ذات الـدخل احملـدود .ومت اسـتعرام قـرار جملـس النـواب بشــأنه،
وكذلك قرار جملس الشورى ،كمـا مت اسـتعرام وجهـات النظـر الـ دارت 5
حولــه مــن قبــل أعضــاء اللأنــة واملستشــار القــانوني لشــؤون اللأــان بــاجمللس،
واطلعت اللأنة على الرأي السابق للأنة الشؤون التشريعية والقانونية بـاجمللس
والـــذي جـــاء مؤكـــدًا لســـالمة مشـــروع القـــانون مـــن النـــاحيتني الدســـتورية
والقانونيــة .وقــد استأنســت اللأنــة مبالحظــات جلنــة اخلــدمات الســابقة بشــأن
مشروع القانون وال ميكن ل يصها على النحـو التـالي :إن القـانون رقـم 11 12
لسنة 3116م بشأن الضمان االجتماعي يسـد الكـثري مـن املتطلبـات الـ نـ
عليهــا مشــروع القــانون حمــل الدراســة والنقــاش ،كمــا غطــت خــدمات وزارة
التنمية االجتماعية ةيـع فئـات اجملتمـع مـن ذوي الـدخل احملـدود وغريهـم مـن
أطفال وأسر منتأة ومسـنني وذوي احتياجـات خاصـة ومتقاعـدين ومعـوزين .إن
مشروع قانون دعم األسر ذات الدخل احملدود والذي يهدف إىل منح دعم مـالي 15
مُغطى يف قانون الضمان االجتماعي رقـم  12لسـنة 3116م .أمـا بشـأن املشـروع
بقــانون بشــأن إصــدار بطاقــة رعايــة ذوي الــدخل احملــدود فقــد رأت اللأنــة أن
هنــاك الكــثري مــن اخلــدمات والقــوانني الــ

ســاهم يف خدمــة ذوي الــدخل

احملدود .إن الدولة تكفل بتقديم مساعدات اجتماعية لكل املـواطنني الـذين
لـــيس لـــديهم عائـــل مقتـــدر ،حيـــث إن قـــانون الضـــمان االجتمـــاعي قـــد أنشـــأ 31
صندوقًا خص

للصرف على كل الفئـات غـري املقتـدرة ،ومـن ثـم فـإن قـانون

الضمان االجتماعي حيقق اهلدف ويفـي بـالغرم الـذي يسـعى مشـروع القـانون
إليه .من جهة أخرى فقد وافـق جملسـا الشـورى والنـواب املـوقران علـى مشـروع
قانون بتعـديل املـادة التاسـعة مـن القـانون رقـم  12لسـنة 3116م بشـأن الضـمان
االجتمــــاعي ،وهــــذا مــــن شــــأنه املســــاهمة يف النهــــوم باملســــتوى املعيشــــي 35
للمواطنني ،وبصفة خاصة اخلاضعون ألحكام قانون الضـمان االجتمـاعي .إن
فكرة مشروع القانون حتتاج إىل دراسات عديدة حتى ميكـن نفيـذها مبـا ال
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يتعـــارم مـــع القـــوانني واألنظمـــة املعمـــول بهـــا حاليًّـــا .وإذا مت عديلـــها فـــذلك
سيســبب نوعًــا مــن االزدواجيــة لوجــود قــانون مشــابه لــه وهــو قــانون الضــمان
االجتمـــاعي .و ـــرى اللأنـــة أنـــه إذا كانـــت هنـــاك حاجـــة إىل وســـيع نطـــاق
االستفادة لبعض األسر ذات الدخل احملدود فإنه ميكن عديل أحكام قـانون
الضمان االجتماعي حبيث يشمل مثل هذ الفئات ،وهو يغين عن احلاجة لسن 5
شريع جديد .ويف ضوء ما قدم وصي اللأنة بالتمسك بالقرار السابق جمللس
الشورى بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشـروع قـانون بشـأن إصـدار بطاقـة
رعايــة ذوي الــدخل احملــدود ومشــروع قــانون دعــم األســر ذات الــدخل احملــدود.
واألمر معروم على جملسكم املوقر ال اذ الالزم ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع ما انتهت إليه جلنة اخلدمات ،ويف 15
احلقيقة نشكرهم على قريرهم سواء كان التقرير األول الذي جاء مبربرات
رفض املشروعني اللذين كان أصلهما اقرتاحًا بقانون وأحدهما موجهٌ حنو
است راج بطاقة والثاني حنو دعم األسر ذات الدخل احملدود .وحنن نعرف
أساسًا أن من سياسة الدولة االهتمام بهذ الفئة وخاصة أنه حق مشروع هلم،
وحنن دائما نكرر أن هذا مُستحق من مُستحقات هذ الفئة .أود فق

31

أكيد مسألة ربيرنا رفض هذا املشروع ،وأود أن أشري أيضًا إىل ما انتهى
إليه املستشار القانوني جمللس النواب حينما قدمت هيئة املستشارين رأيها إىل
اجمللس كرأي مقدم من مستشاري جملس النواب إىل أعضاء اجمللس ،حيث
ذكر يف الصفحة  663يف آخر الفقرة أنه بعد عودة الرأي األول جمللس
الشورى برفض املشروعني ،قدمت هيئة املستشارين هذا الرأي وانتهت فيه 35
إىل ما هو مدون يف الصفحة  663ملن يرغب يف املتابعة ،حيث ذكرت خيارات
جملس النواب ،وكان أول خيار معروم هو قبول قرار جملس الشورى بشأن
املشروع برفضه من حيث املبدأ ويف هذ احلالة يسق
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وينتهي األمر عند هذا احلد .والرأي الذي كنت أريد وضيحه هو أن هيئة
املستشارين يف جملس النواب كان لديها ــ وهو املوقف الذي نرجحه يف هذا
الصدد ــ وجه باألخذ مبسألة الرفض .ما هي مربرات الرفض؟ طبعًا أشكر
اللأنة جزيل الشكر على التفصيالت الواردة من باب وضيح ذلك للرأي
العام ،ونظرًا إىل أننا دائمًا نتمنى أن نقل الصحافة أسباب الرفض حتى 5
يسهل على املواطن أن يستوعب أسباب الرفض .طبعًا حنن لدينا عدة قوانني
متعلقة حتديدًا بفئة ذوي الدخل احملدود ،وهناك قوانني أساسًا خاصة موجهة
إىل كيفية دعم األسر ورفع مستواها املعيشي وفق معايري ثابتة وحمددة
فيكون فيها نهوم ،وكمثال على ذلك أن أهم قانون وهو قانون الضمان
االجتماعي وهو قانون يتعلق باملعاقني ،وحنن دائمًا مع رفع احلد األعلى 11
بالنسبة إليهم .أيضًا فيما يتعلق مبساعد هم خاصة فيما يتعلق مبوضوع
اإلسكان وغري  .رمبا آخر ما انتهينا إليه كان بالنسبة إىل املسنني أيضًا
وإصدار البطاقات ،ونشكر حقيقة جهود وزارة التنمية االجتماعية فيما يتعلق
باإلسراع يف مثل هذ اإلجراءات حاليًا ،فلذلك حنن مع القوانني النوعية
املدروسة حبيث كون موجهة وجيهًا صحيحًا مبا خيدم ةيع الشرائح 15
والفئات اخلاصة وحتديدًا ذوي الدخل احملدود .وعلى أساس أال ُشتت
جماالت الدعم ،وخاصة أن ما ضمنه من جماالت وصلت إىل حد أن يكون
املقدم  51دينارًا ،يد أن التشريعات النافذة أو ال

نعمل عليها حاليًا جاءت

بأعلى من هذا السقف احملدد يف مشروع القانون ،مما يعين أننا حنقق فائدة
31

أفضل مما كان سيُقر مبوجب هذين املشروعني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
35

العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل اللأنة على هذ
التوصية اهلامة ،ألن موضوع بطاقة ذوي الدخل احملدود موضوع قديم مر ب
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بالدول االشرتاكية يف الستينيات والسبعينيات وعفا عليه الدهر وانتهى،
ولذلك اآلن االقتصاديات احلديثة وجه هذا الدعم مباشرة إىل املعنيني .وزارة
التنمية االجتماعية بهذ املساعدات ــ كما ذكرت األخت دالل الزايد ــ
ذهب مباشرة إىل هؤالء بدالً من إعطائهم بطاقة خيألون من إظهارها أمام
الناس .فلذلك أنا أعتقد أنه بالرغم من حسن النية يف مساعدة هؤالء ولكن 5
الطريقة هي طريقة ال حنبذ أن نتبعها هنا يف البحرين ،ولدينا اآلن كل هذ
املميزات ال

تمتع بها لك الفئة من اجملتمع ،واملساعدات قدم هلا مباشرة،

وبعضها يدخل مباشرة إىل احلسابات يف البنوك من دون اإلعالم والبهرجة
وغري ذلك .فكما ذكرت ــ يا سيدي الرئيس ــ يكفي أنه لو كانت لديك
بطاقة لذوي الدخل احملدود فسوف

أل من إظهارها أمام الناس و قول هلم 11

أعطوني كذا وكذا؛ فلذلك وصية اللأنة وصية صحيحة ونرجو من
اجمللس املوقر أن يدعمها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على وصية اللأنة بالتمسك بقرار اجمللس السابق 31
بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وسنأخذ اآلن الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة
مادة جديدة برقم  391إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم 15
لسنة  ،1926املرافق للمرسوم امللكي رقم  51لسنة 3113م ،وقد وافق
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اجمللس على هذا املشروع يف جمموعة يف هذ اجللسة ،فهل يوافق عليه بصفة
نهائية؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .و بقى لدينا على جدول األعمال
 4قارير لوفود الشعبة الربملانية وهي :قرير وفد الشعبة الربملانية ململكة
البحرين بشأن املشاركة يف اجللسة الثانية للربملان العربي للفصل التشريعي
األول املنعقدة يف القاهرة ــ ةهورية مصر العربية ،خالل الفرتة من  16إىل 11 12
فرباير 3113م ،و قرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة
يف الدورة الثامنة والعشرين بعد املائة ( )132جلمعية االحتاد الربملاني الدولي
واالجتماعات ذات الصلة ،املنعقدة يف كيتو ــ ةهورية اإلكوادور ،خالل
الفرتة من  33إىل  32مارس 3113م ،و قرير وفد الشعبة الربملانية ململكة
البحرين بشأن املشاركة يف اجتماع الدورة الثانية عشرة للأنة التنفيذية 15
لالحتاد الربملاني العربي ،املنعقد يف دولة الكويت بتاريخ  2إبريل
3113م،و قرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف
االجتماع التاسع عشر لالحتاد الربملاني العربي ،املنعقد يف دولة الكويت،
خالل الفرتة من  9إىل  11إبريل 3113م  .فهل هناك مالحظات عليها؟ فضلي
31

األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص قرير وفد الشعبة الربملانية بشأن
املشاركة يف اجللسة الثانية للربملان العربي ،أسأل حتفظي على هذا التقرير
لألسباب التالية :أوالً :جاء يف التقرير أنه مؤمتر ،وهذا ليس مؤمترًا بل هو 35
اجتماع للربملان العربي .ثانيًا :حنن باعتبارنا أعضاء يف الربملان العربي معينون
بصفة فردية ولسنا وفدًا منثل مملكة البحرين يف مؤمتر حتى نقدم قريرًا.
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ثالثًا :ال جيوز أن يقوم عضو من األعضاء املعينني يف الربملان العربي بتقديم
قرير باسم بقية األعضاء ،وإذا أحب أحد األعضاء أن يقدم قريرًا فليقدمه
بامسه ،وحنن من جملسي الشورى والنواب أعضاء يف الربملان العربي منذ
أسيسه ومنذ أن كان برملانًا انتقاليًا ،وحتى اليوم

يتم قديم قرير،

ولسنا ملزمني بتقديم قرير عن مشاركتنا باعتبارنا أعضاء يف هذا الربملان5 .
رابعًا :أمر آخر ورد يف التقرير هو أن الربملان قال إن هذا يعمل حبسب
وجهات جملسي الشورى والنواب ،وهذا غري صحيح ألن الربملان العربي ال
يعمل بتوجهات الربملانات الوطنية ،بل له وجها ه اخلاصة؛ ألن كل برملان
وطين له وجها ه ،فإذا كان الربملان العربي يعمل بتوجهات جملسي الشورى
والنواب يف البحرين ،فإنه يعمل أيضًا بتوجهات الربملانات الوطنية األخرى11 .
والربملان العربي له وجها ه اخلاصة ،وحنن باعتبارنا أعضاء لنا أن نوافق على
هذ التوجهات أو ال نوافق عليها بصفة فردية ،ولذلك أحتفظ على هذا
التقرير وأرى أنه ليس له جمال هنا ،وأرجو إخطار الشعبة الربملانية بهذا
اخلطأ وأرجو أال يتكرر ،فنحن لسنا وفدًا وال جيوز أن يكون لنا رئيس
أيضًا؛ ألن هناك سابقة حدثت بأن وفد الشعبة الربملانية برئاسة فالن ،ليس 15
هناك رئيس ،حنن أعضاء متساوون بعضوية فردية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرعن حممد ةشري.
31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أثين على كالم األخت الدكتورة بهية
اجلشي ،وجيب أن يعلم اجلميع أن هذا برملان مستقل ،وحنن أعضاء فيه
وقمنا بأداء القسم ،وال نشكل وفدًا يرأسنا رئيس من الشعبة الربملانية،
فكل عضو مستقل ويقول رأيه بكل استقاللية وليس هناك من يوجه 35
األعضاء ،نعم هناك نسيق ،ولكن على مستوى الربملان نفسه كل عضو
جيلس يف مكانه حبسب احلروف األجبدية ،وليس هناك جمال ألن يكون
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