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 5 مضبطة الجلسة التاسعة 

 دور الانعقاد العادي الرابع 
 الفصل التشريعي الخامس 

 
 9الرقـم:     
 10 هـ 1443جمادى الأولى  1التاريخ:    

 م 2021ر  ـ بـ مـــس ـــدي 5    
 

الرابع   العادي  الانعقاد  التاسعة من دور  الشورى جلسته  عقد مجلس 
كبرى بمقر المجلس الوطني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الـ

 15 شهر   من صباح يوم الأحد الأول منوالنصف  بالقضيبية، عند الساعة العاشرة  

الأولى   الموافق الخامس من شهر ديسمبر  1443جمادى  برئا2021هـ  سة م، 
صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور  

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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الووت  . العضووووووو     الووتور  ا اسرموووووووووالل    وووت 
الوعو  و .  يضو ووووت  وووووووووواللو   الووووتوورو     الوعضووووووو  
الوووووو ووووووتا .  يضوووووو ووووووت  وووووو ووووووت    الووووووعضووووووووووووو  

 البن   ت.  العضووووو  التور   سموووووالل   ووووو ال   
 الووووووعضوووووووووووو   وووووو ووووووال   وووووو وووووو ووووووت  وووووو وووووو  .
الوووو ووووعووووبوووو .   الووووعضووووووووووو   وووو ووووعوووو   وووو وووو ووووت 
 الووووعضووووووووووو   وووو وووو وووو وووو   وووو وووو   ووووووووووو وووو ووووال . 

 الضوووووووو . العضووووووو  الووتور  ا   ووال   بووت  ال وو 
الووووو ووووو وووووال . ضوووووبووووو ووووو    الوووووعضوووووووووووو   ووووو ا  

  وووووو ا   ووووووبووووووت   ووووووبووووووال .   الووووووعضووووووووووووو 
الووووونوووووعووووو ووووو ووووو . ضووووو وووووت  وووووبوووووال     الوووووعضووووووووووو  
الووو مووووووووو ووو ووو . موووواللووووت ضمووووووووو ووو    الوووعضووووووووو  
الووووو ووووونوووووال ووووو . يضووووو وووووت   الوووووعضووووووووووو      ووووو  

 الووووووو ا وووووووت.   الوووووووعضوووووووووووووو       وووووووال وووووووووووووو 
 الووووعضووووووووووو   ضوووووووووووال  سوووو ا وووو وووو   وووونوووو وووو   .
 الوووووووعضوووووووووووووو   ضووووووووووووووال  وووووووبوووووووت   ووووووو  . 
الوو ضوووووووووواللوووو . موو وو وو وووو    الووعضووووووووو   وووووووووبوو وو وووو  
 الوووووعضوووووووووووو   ووووووووووووال    ووووو وووووت     ضووووو ووووو .

الووووت  وووووووووو  . الووو   عضوووووووووو   ووووووووووبووووال   وووووووووواللووو  
الوو ووعووووال  ا. الووعضووووووووو   ووووال       ووبووووتالوو ضوو وو  
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 الووعضوووووووو   ووبووووتالوو ضوو وو   وو وو ووووت  وو  وووووووو وو . 
يسوووو . الووووتوورو    وبووووتالوعو  و  ضمووووووو    الوعضووووووو  

  العج وال .العضووووووو  الوتور    بوتالع     بوت 
الووووت  ووووووووووو  .  موووو وووو    الووووعضووووووووووو   ووووبووووت  
 العضوووووو   بتال  الل  بتال موووووو  ال ن وووووو  . 
الووووووعوووووو ا  .   الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   ووووووبووووووت  

  ا  الط    بتالجبال  ال   ج . العض  التور 
الوووووو ووووووال وووووو . الووووووعضووووووووووووو    يضوووووو ووووووت    ووووووما  

الوووونووووعوووو وووو وووو .  الووووعضوووووووووو   وووو  وووووووووو   ا ووووووووووت 

الوووتور      وووت     ضمووووووو     .  العضووووووو  
 العضوووووو  التور      ت        ت ال  ا  . 
 العضووووووو  الوتور    ن ووووووو      وت  ووووووو ضوال .
الووووو وووووم وووووت.   الوووووعضوووووووووووو   ووووونووووو   ووووو  وووووووووووو  
 الووعضوووووووو   ووووال موووووووو    وونووووال   وو وو  مضوووووووو   .
الوووووو وووووو وووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو ا   وووووو وووووو  

 عضوووووووووووووو   وووووووواللوووووووو    وووووووو    ووووووووال وووووووو .الوووووووو 
ضوووو وووو ووووتا . الووووعضووووووووووو   ووووال ووووووووووو   سوووو   ا وووو وووو  

الووووو ووووورووووو .  يضووووو وووووت   الوووووعضوووووووووووو   ووووو  وووووووووووو  
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الأمين  السيد عبدالناصر محمد الصديقي    سعادة  الجلسة  حضر  وقد
المساعد   واللجان  شلالعام  الجلسات  بأعمال ؤون  العام  القائم   الأمين 

 .الشورى  لمجلس
 

 5 وقد مثل الحكومة كل من: هذا 

العدل   -1 وزير  خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  والشؤون معالي 
 الإسلامية والأوقاف.

عبدالل   -2 بن  عصام  السيد  وشؤون سعادة  الأشغال  وزير  خلف  ه 
 البلديات والتخطيط العمراني.

 10عينين وزير شؤون مجلسي الشورى نم بن فضل البوسعادة السيد غا -3

 والنواب. 
 

 كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
 

 15 :  الإسلامية والأوقافمن وزارة العدل والشؤون  •

 سماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني.إالسيد  -

 
 :  من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني •

براهيم  السيد   -1 اج وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة حسن الحوإ
ية.    20 البحر

ية.  ه الشيراويخالد عبدالل  السيد  -2  مدير إدارة الرقابة البحر
 السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.  -3
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 : من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

  السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى  -
 والنواب. 

 وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.  -

 5 

 : ة الصحة ارمن وز •

الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية   -
 لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

  
ية يوسف الجيب    10  العلاقات   لشؤون  مستشاركما حضرها الدكتورة فوز

  الدكتور نوفل عبدالسلام   والمستشار،  المجلسبمكتب معالي رئيس    والإعلام
من أعضاء هيئة المستشارين    عددغربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، و 

كما حضرها     شؤون   إدارة   مدير   بوجيري   أحمد  عبدالرحيم  السيدالقانونيين، 
الأمانة  و  الجلسات، وموظفي  الأقسام  ورؤساء  الإدارات  مديري  من  عدد 

 15 عالي الرئيس الجلسة: العامة، ثم افتتح م
 

 الرئيــــس: 
ل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة  بسم ال 

الخامس،   التشريعي  الفصل  من  الرابع  العادي  الانعقاد  دور  من  التاسعة 
 20تفضل  ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة.  

 لمجلس.  لالأمين العام القائم بأعمال يقي الأخ عبدالناصر محمد الصد
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 :لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال 
الرئيس،   سيدي  وبركاته،  شكرًا  الل   ه  ورحمة  عليكم  يوجد  السلام  لا 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر.  
ن المجلس، صاحب السعادة سمير صادق البحارنة في مهمة رسمية بتكليف م

 5 وشكرًا. 
 

 : الرئيــــس
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل  

إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة    الآن
السابقة،  عليها؟  الجلسة  ملاحظات  هناك  خالد حسين    فهل  الأخ   10تفضل 

 المسقطي.  
  

 :العضو خالد حسين المسقطي
أرجو تغيير كلمة    20في السطر    78في الصفحة    شكرًا سيدي الرئيس، 

 15  ا جاء في مواد مكنت أتمنى تفعيل  "الاقتراح" إلى "القانون"، لتُقرأ العبارة: "
 "، وشكرًا.  لهذا الصندوق بحساباته ي مدقق خارجهذا القانون بشأن وجود 

 

 :  الرئيــــس
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟   

 20 

 ات( د ملاحظ)لا توج
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 :  الرئيــــس
وننتقل الآن إلى البند   عليها من تعديل.   ىجر سي  إذن تقر المضبطة بما   

الواردة،   بالرسائل  والخاص  الأعمال  جدول  من  الأخ  التالي  تفضل 
 .  لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال عبدالناصر محمد الصديقي 

 5 

 :لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال 
ية بنت عبدالل   الرئيس،شكرًا سيدي    ه زينل رسالة معالي السيدة فوز

رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع  
المتعلقة   التدابير  لتطبيق  الأطراف  متعددة  المعاهدة  على  بالموافقة  قانون 

يل الأرباح   10،  (MLI)   بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحو

إلى لجنة الشؤون    وقد تمت إحالته  .م2021( لسنة  24لمرسوم رقم )المرافق ل
التشريعية   الشؤون  لجنة  إخطار  مع  الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية 

 ، وشكرًا.  والقانونية
 

 15 الرئيــــس: 

تفضل الأخ وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال.    شكرًا، 
 .  لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال عبدالناصر محمد الصديقي 

 
 

 20 :لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال 

الرئيس،  سيدي  وزير   شكرًا  السعادة  صاحب  إلى  الموجه  السؤال 
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البلديات والتخطيط العمراني م من سعادة العضو  المقد    ،الأشغال وشؤون 
الأسماك   صغار  تداول  أو  بيع  أو  صيد  حظر  بشأن  ال كعبي  محمد  جمعة 

. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير  ادة الوزير عليهوالقشريات، ورد سع 
 إلى الأخ جمعة محمد ال كعبي، وشكرًا. 

 5 

 ( 46/ صفحة 1)انظر الملحق 
 

 الرئيــــس: 
تفضل الأخ وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال.  شكرًا،   

 10 .  لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال عبدالناصر محمد الصديقي 
 

 :لمجلسلالأمين العام عمال القائم بأ
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية   شكرًا سيدي الرئيس، 
م من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن فئة الطلبة من ذوي  المقد  ،  والتعليم

عليه الوزير  التعلم، ورد سعادة  إحالة جواب سعادة  صعوبات  تمت   15. وقد 
 وشكرًا.  الوزير إلى الأخت هالة رمزي فايز،

 

 ( 65/ صفحة 2)انظر الملحق 
 

 20 الرئيــــس: 

تفضل الأخ وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال.  شكرًا،   
 .  لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال عبدالناصر محمد الصديقي 
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 :لمجلسلالأمين العام القائم بأعمال 
 ة وزير التربية لى صاحب السعادإالسؤال الموجه    الرئيس،شكرًا سيدي   
م من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن أوجه الرعاية  المقد  ،  والتعليم

 5النفسية والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطلاب المدارس، ورد سعادة الوزير  
خليفة  عليه سبيكة  الأخت  إلى  الوزير  سعادة  جواب  إحالة  تمت  وقد   .
 ضالة، وشكرًا. الف

 

 ( 81 / صفحة3)انظر الملحق 
 10 

 الرئيــــس: 
والخاص شكرًا،    الأعمال  جدول  من  التالي  البند  إلى  الآن  وننتقل 

مشروع قانون بالموافقة على انضمام ممل كة البحرين  بأخذ الرأي النهائي على  
يا ناغو بروتوكول  العادل    إلى  والتقاسم  الجينية  الموارد  على  الحصول  بشأن 

 15حق باتفاقية التنوع البيولوجي،  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، المل 
تم أخذ الرأي على المشروع  ، وقد  م2020( لسنة  81المرافق للمرسوم رقم ) 
 السابقة، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟  في مجموعه في الجلسة 

 

 لبية موافقة( )أغ
 20 

 الرئيــــس: 
  وننتقل الآن إلى البند التالي   إذن ي قر مشروع القانون بصفة نهائية. 

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  ير  ر شة تق من جدول الأعمال والخاص بمناق 
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بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس  
بالقانون رقم   م، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  2018لسنة    22الصادر 

الشورى( الدكتور عبدالعزيز ح. والمقدم من مجلس  الأخ  سن  أطلب من 
 منصة فليتفضل. أبل مقرر اللجنة التوجه إلى ال

 5 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الرئيس،    الحاضرين شكرًا سيدي  الل   ه صباحك وصباح جميع  أسعد 

 بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. بالخ ير والسرور، 
 

 10 الرئيــــس: 

 في المضبطة؟ هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته  
 

 )أغلبية موافقة( 
 الرئيــــس: 
 15 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.  

 

 ( 94صفحة  / 4)انظر الملحق 
 

 الرئيــــس: 
 20سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ   

 مقرر اللجنة.  
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الرئيس،   بتعديل بعض دت  شكرًا سيدي  قانون  اللجنة مشروع  ارست 

 ( رقم  بالقانون  الصادر  والإفلاس  التنظيم  إعادة  قانون  لسنة  22أحكام   )
الشورى(،  2018 مجلس  من  المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  )المعد  م 

 5واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي  
ية  نانتهى إلى سلامة مشروع القانو واطلعت على مذكرة ،  من الناحية الدستور

الرأي القانوني المعدة من قبل المستشار القانوني، واستمعت لرأي ممثلي وزارة  
كما اطلعت على قرار مجلس النواب  العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،  

من   عليه  الموافقة  عدم  إلى  انتهى  حيث  القانون،  مشروع  حول  ومرفقاته 
 10ثلاث مواد، نصت المادة  ف مشروع القانون من ديباجة ولأيت  حيث المبدأ.

 ( المادة  عنوان  استبدال  على  منه  التنظيم  10الأولى  إعادة  قانون  من   )
م. ونصت المادة الثانية  2018( لسنة  22والإفلاس الصادر بالقانون رقم )
( الفقرة )ه (  121( الفقرة )أ( و)10على أن يستبدل بنصوص المواد )

(  22إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم )  نو( من قان 167و)
الثالثة  م2018لسنة   المادة  وجاءت  القانون،  بمشروع  الواردة  النصوص   ،15 

القانون    تنفيذية.  القائمة  إلى  يهدف مشروع  النصوص  إعادة صياغة بعض 
 ( رقم  بالقانون  الصادر  والإفلاس  التنظيم  إعادة  قانون  لسنة  22لمواد   )

ثر وضوحًا وأقرب لتحقيق الغاية المرجوة من القانون،  كأم، لتكون  2018
وبعد إحالة    بما يتوافق مع إرادة المشر ع وما أراد إرساءه من مبادئ قانونية. 

الشورى   مجلس  إلى  القانون  مشروع  بخصوص  الموقر  النواب  مجلس   20قرار 
قرار مجلس النواب القاضي برفض مشروع القانون  ما يلي:   اطلعت اللجنة على

مذكرة رأي الحكومة التي اقترحت فيها إعادة النظر في  و  ث المبدأ. يحمن  
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رأي وزارة  و   مواد مشروع القانون للأسباب والمبررات المذكورة في محلها.
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي أكدت عدم وجود أي إشكالية  

ترح تعديلها،  قمقانونية أو عملية أثناء تطبيق نصوص المواد المعمول بها حاليًا وال
بل إن تطبيق التعديلات المقترحة سيؤدي إلى حدوث إشكاليات قانونية،  
بشأن كل  مذكرتها  في  الموقرة  الحكومة  أوردتها  التي  المبررات  أكدت   5كما 

القانوني.و  مادة. والرأي  التشريع  رأي غرفة تجارة وصناعة  و  مذكرة هيئة 
مشروع    البحرين  في  النظر  تد  القانون.بإعادة  مشروبعد  القانونارس    وع 

اللجنة،   أعضاء  السعادة  أصحاب  قبل  من  حوله  النظر  وجهات  وتبادل 
لا مانع   أنها  اللجنة  المالي والاقتصادي، تؤكد  القانوني والمستشار  والمستشار 

القانون   مشروع  في  النظر  إعادة  من  مرئيات  ولديها  توافر  بعد   10خصوًصا 
وني بشأن مشروع  ة المستشار القان، إضافة إلى مذكر الجهات المعنية المشار إليها

القانون، وما تفضل ببيانه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف  
حداثة قانون إعادة التنظيم والإفلاس،   خلال اجتماع اللجنة، حيث أشار إلى 

مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لتطبيقه فترة كافية للتأكد من مدى ملاءمته  
 15وبعد مناقشة  دخال تعديلات عليه. قبل اللجوء إلى إيق أهدافه، وذلك  لتحق 

مواد مشروع القانون مع معاليه أخذت اللجنة بما ذكره من مبررات أيدت  
من حيث    وعليه، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة   ما جاء في مذكرة الحكومة.

ب الموقر؛ وذلك  المبدأ على مشروع القانون الماثل، توافقًا مع قرار مجلس النوا 
تحقق الغاية المرجوة من تعديل النص القائم في الفقرة  ــ  1  لأسباب الآتية: ل

 20( وعنوان المادة؛ حيث إنه يجوز للدائنين تقديم طلب  10)أ( من المادة )
افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الوارث وإن لم يكن تاجرًا أو خاضعًا لأحكام  

( من  121لمادة )الفقرة )ه ( من الما كان الهدف من تعديل ــ 2 . القانون
انون إعادة التنظيم والإفلاس هو إزالة التعارض بين الميعاد المنصوص عليه  ق
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المادة   من  )أ(  بالفقرة  عليه  المنصوص  والميعاد  أيام،  بعشرة  والمحدد  فيها 
( من القانون نفسه التي أوجبت التصويت على خطة إعادة التنظيم  114)

(  121نص المادة )ع إلى مكان ورود  يومًا(، وبالرجو   لة )بميعاد عشرين المعد  
نجد أنها تقع ضمن الفصل الخامس تحت عنوان )نفاذ خطة إعادة التنظيم(،  

 5( المستند إليها تندرج ضمن الفصل الرابع المتعلق  114في حين أن المادة )
ب )إجراءات التصويت على خطة إعادة التنظيم(، التي تنظم التصويت على  

يومًا إذا كانت معدلة بأمر من ة بميعاد ثلاثين  التنظيم لأول مر  خطة إعادة
المحكمة أو بموافقتها على التعديل، أما النص محل التعديل فهو يتعلق بميعاد  
نظر الخطة والتصويت عليها بعد نفاذها، وهو ما يفسر تفاوت المواعيد قبل  

 10الحث على توحيد  اتساقًا مع ما درج عليه الفقه من  ــ  3  نفاذ الخطة وبعدها. 
في مجال الإعسار عبر الحدود وضرورة الأخذ بالقانون    لتشريعات الوطنية ا

الإبقاء على نص   اللجنة  الدولية، ترى  التجارة  لمراعاة احتياجات  النموذجي 
 ( الحالي  167المادة  نظرًا  من  (  تعديل  قانون  إلى  دون  أحكام  مع  توافقه 

ت به ممل كة  للحدود الذي أخذ   الأونيسترال النموذجي بشأن الإفلاس العابر
 15في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء،    توصية اللجنة:.  ينالبحر 

فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل  
بالقانون رقم ) (  22بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر 

 من مجلس الشورى(،    مح بقانون المقد  )المعد في ضوء الاقترا  م 2018لسنة  
والأمر معروض على المجلس الموقر  .  بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر

 20 وشكرًا.  لاتخاذ اللازم،
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 الرئيــــس: 
 تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.  هل هناك ملاحظات؟ شكرًا،  

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
 5للجنة على والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء ا  شكرًا سيدي الرئيس، 

ن هذا المشروع بقانون. أحب كذلك أن أشكر الأخ  ما اتخذوه من قرار بشأ 
خالد المسقطي على هذا التقرير الذي تضمن أسبابًا كافية مستندة إلى عدد  
من الأسانيد القانونية في هذا الشأن. وأحب أن أبي ن أن هذا المشروع بقانون  

الشورى، إلا أنني   ه من مجلستم تقديم   ا شؤه ومنبعه هو اقتراحً وإن كان من 
أسباب   الشأن من  في هذا  الموقرة  الحكومة  قبل  بيانه من  تم  ما  على   10بناء 
وكذلك من الإخوان في مجلس النواب، وكذلك ما أدلت به غرفة تجارة  
وصناعة البحرين بشأن الدواعي التي تم الاستناد إليها لرفض هذا المشروع  

أتوافق  تي أحد مقدمي هذا الاقتراح فإنني بناء على كل ذلك وبصف؛ نونبقا
مع هذا الرأي. هكذا تأتي الاقتراحات بقوانين، حيث تكون فكرة وتذهب 
 15إلى الحكومة للصياغة ولإعداد مذكرة الرأي بشأنها، ونحن نرصد هذه الآراء،  

في سنة  وخاصة أن قانون إعادة التنظيم والإفلاس هو قانون صدر مؤخرًا  
آ2018 على  القضاء  نشكر  والإفلم.  التنظيم  إعادة  تطبيق  من  ليات  اس، 

حيث الإجراءات والموازنة بين مصلحة جماعة الدائنين ومصلحة المدين، وما  
يُبذل في هذا الجانب من السادة القُضاة الأفاضل، وأيًضا ما يبذله المجلس  

والشؤو العدل  وزير  وكذلك  الشأن،  بهذا  للقضاء  الإسلامية  الأعلى   20ن 
على ما يتم فعلًا  خ خالد بن علي آل خليفة، نشكرهم  والأوقاف معالي الشي 

لتدعيم نجاح الأسس التي بُنِيَ عليها هذا المشروع. من أهم الأمور التي أتفق  
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الأمور المتعلقة بإعادة التنظيم  هي بسببها على عدم الموافقة على هذا المشروع  
رين،  أن ذلك لا يؤثر على مؤشرات البح  لمن يتعرض لوضع مالي معسر، أعني 

ك المؤشرات، وكذلك ما يصدر من أحكام  حيث تعتبر التشريعات أحد تل
قضائية تعد ضمن مؤشرات الإعسار، وكيف يتم التعامل معها، وترصد هذه  
يكفي أن يكون هذا المؤشر هو    5المؤشرات وتقدم وتراجع في أي دولة، و

ة  ن إثارإلى أ  بالإضافة ألة رفض المشروع.  مس  في   يها التي نستند إلأحد الأمور  
ها وزير العدل بشأن  بهذا المقترح والدخول في بعض التفسيرات التي أدلى  

الأمور،  وأبعاد   بعض  الإجراءات    المتعلقةخاصة  ونطاق  في  بالإفلاس 
تجعلنا ندخل في مسألة تفسير النص القانوني بما يتوافق    ى المتوف  بورثةالمرتبطة  

 10تم    كماتنظيم. ال إعادة لومة مشروع من قبل الحكالم قد   حينماع مع نية المشر  
قانون   أن  إلى  النموذجي  ي سالأونالاستناد  ً   ــ ترال  جزء نعتبره   من    االذي 

بالإضافة إلى خضوعه للتفسيرات    ،يتم الارتكان إليه في هذا الجانب  ــالقانون  
بدأنا    أننااصة  خو   ،ن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليعصادرة  ال

التش بتوجهات  البحرينية  نشيد  الاتفاقيات    التي ريعات  تلك  تأخذ  بدأت 
 15معها حتى نأخذ البعد    وتتواءمفي تشريعاتنا الوطنية    وتضمنهاالقوانين الدولية  و

اللازم اللازم،  و  ،التشريعي  تأخذ    ا أحكامً   ونضع التطبيق  عين  بقضائية 
  معالي وزير العدل   إلىكر والتقدير  فكل الش  ،الأسانيد التشريعية  كل الاعتبار  
الأسئلة التي    ن لإجابة عافي    ته الإسلامية والأوقاف على استفاض  والشؤون

النواب مجلس  في  طرحها  الوطنية  ا  إلى ا  استنادً   ،تم  يعية  التشر لأساليب 
 20   . شكرًاو  ،والدولية

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.  
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 المسقطي:العضو خالد حسين  
ً شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الل        في ا.  ه بالخ ير، والسلام عليكم جميع

يل إلى مقدمي   إلينا    وصلقانون الذي  ب   المقترح  هذاالبداية أتقدم بالشكر الجز
 5  والشؤون كما لا يفوتنا أن نشكر معالي وزير العدل    ، كما هو بعد أن تمت دراسته

جتماع اللجنة ومناقشة هذا  حضور ا  على الإسلامية والأوقاف على حرصه  
مشروع  الأثناء مناقشاتنا لهذا    ــ في هذه الأثناء    أحببت . ل كن  نبقانوالمشروع  
ً ال  ذالمن يرى أن ه  جدًا أن أوضح نقطة مهمة    ــبقانون   ا  مشروع بقانون هو أصل

الموافقة    يوصيوالآن    ، مجلس الشورى  قبل مقترح من     عليه المجلس بعدم 
 10  جدًامة  ن نقطة مه أن أبي    ــ   الرئيس  معالي   ــلي  سمحت    لو من حيث المبدأ!  

يعية  إلى بالنسبة   هي تبدأ  ف  ،آلية تقديم الاقتراحات بقوانين لدى السلطة التشر
الاقتراحاتب لأعضاء    94  والمادة  ،هذه  الحق  تعطي  الداخلية  اللائحة  من 

ً  في السلطة التشريعية   ن،  يانواقتراحات بقالا بالنسبة إلى تقديم ما يرونه مناسب
إلى مشروع   بالنسبة  الحال  اليوم.    الذينون  اق الوهذا هو  علينا    عند فرض 

 15في البحرين، يقدم    موجوددراسة فكرة اقتراح تعديل بعض مواد قانون ما  
القانونيين  م  إلى  الاقتراح المستشارين  رأي هيئة  أخذ  بعد  الرئيس    ثم عالي 

في    إلى   ُيحال  الاقتراح  مقدمي  وتناقش  الموضوع  تدرس  التي  المعنية  اللجنة 
وتجتمع   المقترح،  ً الموضوع  مناسب تراه  من  مع  المعنية    ا بعدها  الجهات  من 

 ً   بشأن ع قانون  ا ما قمنا به بالنسبة إلى مشروالمرتبطة بهذا الاقتراح، وهذا فعل
 20  المقترحوهي أن مناقشة فكرة    جدًاإعادة التنظيم والإفلاس. هناك نقطة مهمة  

يمكن للجنة    المقترح  فكرة  مناقشة  فعند  ،قانونال مناقشة مشروع    عنتختلف  
من جانب    تكونأو برفضها أو بإرجاعها، ول كن مناقشتنا    بقبولها أن توصي  
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  مع مناقشة هذا المشروع بقانون    وعند   ، من جانب عملي  ت نظري فقط وليس
بعض    أعطى ا بالحضور ومعالي وزير العدل مشكورً   نفضل السلطة التنفيذية  
المبدأ على    بعدم الموافقة من حيث   لتوصية لاللجنة مقنعة   رأتهاالتبريرات التي  

د  رأي المجلس على فكرة مقترح ما لا يعني أننا ق  فأخذ  ،وع بقانونهذا المشر
 5محل نظر عند مناقشة مواد    لتكونا  إليه حصلنا على كل المعلومات التي نحتاج  

تفهم أن الآلية التي اتبعناها    ةفأتمنى على الإخو  ،ما حدث اليومكهذا المقترح  
الاع  حيث   ،اليوم صحيحة في  تصحيحً   ما تبار  أخذنا  مشروع    على  ا سيكون 

ً سقانون   عليه حالي تعديليظل كما هو  بدون أي  تفضلت  ك  ــ خاصة  و  ،ا  ما 
ً   النافذأن القانون    ــالأستاذة دلال الزايد     قد م و2018  ذ من  موجود ا  حالي

 10  ، فترة أطول حتى نتمكن من ممارسة المواد التي جاء بها القانون  إلىنحتاج  
 . وشكرًا ،وأتمنى الموافقة على توصية اللجنة ، مجلسكملوالأمر متروك 

 
 الرئيــــس: 
 بدالله العرادي. شكرًا، تفضل الأخ علي ع 

 15 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
الرئيس،  سيدي  اللجنة    شكرًا  وأعضاء  رئيس  إلى  موصول  والشكر 
من    اهعلى ما قدم  المسقطي خالد    خ الأو  الزايد دلال    خت بالذكر الأ  وأخص

هذا هو ديدن التعاون الحقيقي بين السلطة    أن وأعتقد    ،مشروعرأي في هذا ال
 ُ  20  هويجد مقدمو قدم مقترح ثم يعود هذا المقترح التشريعية والتنفيذية عندما ي

فق أو لم يحقق  ا أو المجلس الموقر الذي أحاله ابتداء إلى الحكومة أنه لم يتو
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جدً  جميل  شيء  منه.  المرجوة  المجلس  الأهداف  أن    دم بعيوصي    نفسها 
عليه إيجابي  فيوهذا    ،الموافقة  أمر  إعادة    نناقشننا  إحيث    ،رأيي  قانون 

والإفلاس والشؤون    فرصة أستغل  و   ،التنظيم  العدل  وزير  معالي  وجود 
القانون ول كن  وبشكل عام    للحديثالإسلامية والأوقاف   ليس فقط عن 

أذك   والإفلاس.  التنظيم  إعادة  مبدأ  السعادة    نفسي ر  عن  أصحاب   5وأذكر 
الالأ بالأهداف  القانون  عضاء  هذا  صدر  هدف  و  لتحقيقها؛تي   أهم 
عتقد أن الإجراءات  أو المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها، وه  ــ   بالتأكيد   ــ

الموجودة أمام المحاكم المعنية وكذلك جدول خبراء وجدول أمناء التفليسة  
ا في تحقيق  ل باحترافية من قبل وزارة العدل أسهم بشكل كبير جدً الذي فع  

 10  حدتعظيم قيمة أموال التفليسة إلى أقصى  هو    الهدف الثانيوهذا الهدف.  
ً   ــوعبر هذه السنوات القصيرة    ــأعتقد أن هذا الهدف    ،ممكن ا  يتحقق فعلي

هذا أمر    للأمانة   ، على أرض الواقع. نظر إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية
  حيث   ، رنة وسريعة وشفافةأثار إعجاب المشتغلين بأن الإجراءات سلسة وم

إجراءات الدعاوى ميسرة بالحد الأقصى الممكن.  و  ،يوجد سجل للإفلاس
ً ه   ناكأعتقد أن ه  15وهو بمثابة طلب يرجى النظر فيه بشكل جدي    رابعًا،  ا دف

أكثر، وهو أن القانون لم يقتصر على الإفلاس بل هو في إعادة التنظيم أيًضا،  
نة الحقيقية ل كي تستمر هذه الشركات  وأعتقد أن إعادة التنظيم هي الضما

المشرفة على الإفلاس، ول كي تستعيد مكانتها في السوق، ول كي تستطيع مرة 
أتصور أن هذا   ،أو أداة لدعم ورفد الاقتصاد الوطني  اأخرى أن تكون معولً 

 20مع كامل الثقة وكامل    ،لم يحقق بالقدر الكامل  ه ول كن  تحقيقه  تم  ربماالهدف  
ً   ،لإجراءات الموجودةوللتفليسة  الاحترام لأمناء ا ا إلى أن معظم ول كن نظر

الشركات التي ذهبت إلى الإفلاس في الآونة الأخيرة كانت شركات كبيرة  
 ً أن هذا الهدف لم    رىأ  ؛ لديها ال كثير من السجلات والحساباتوا ما،  نوع
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الكامليفع   بالقدر  في  فع    وربما   ،ل  ول كن  ل  الصغيرة،  الشركات  بعض 
أعتقد أن هذا هو الهدف    ،في هذا المجال  ة ممارس  هاكونيرة  الشركات ال كب

الإفلاس وكفالة  حيث إن    ،وهو إعادة التنظيم وليس فقط الإفلاس  ى الأسم
يع العادل م ً تحقق التوز ا إلى جنب مع المحاكم  ، وأمناء التفليسة يعملون جنب

أش ول كن  ذلك،  توفير  في  هذا    على دد  المختصة  من  الأساسي  الهدف   5أن 
هناك فكرة   تكان  نإوالتنظيم،  والهدف الأسمى والأرقى هو إعادة    القانون

أمناء التفليسة كذلك    دو تأهيل أو رف أإعادة تدريب    أتمنى ففي هذا الموضوع  
بأفراد أو بمؤسسات متخصصة في هذا المجال. وأعتقد أن ذلك يدعم ليس  

  ، يدعم كذلك الاقتصاد الوطني  هإفلاس ول كن ال  على  المشرفة فقط الشركات  
ك  والتقدير    ل مع  العدل  لالشكر  بوزارة  المعنيين   10  الإسلامية   والشؤونجهود 

ذلك المعنيين في المجلس الأعلى  على رأسهم معالي وزير العدل، وك و  والأوقاف
وعلى   المهم،  دورهم  على  الدعاوى    إدارتهم للقضاء  حترافية  ا   بكل لهذه 

 . وشكرًا ، شفافيةو

 
 15 الرئيــــس: 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل  لي  معاالكلمة الآن لشكرًا،   
والأوقاف الإسلامية  الوالشؤون  في  اهتمام ،  على  نشكره    ه حضورو   هبداية 

إيضاح رأي الوزارة الموقرة في كل ما من شأنه  ومجلس الشورى  ل  الدائمين 
يق لاتخاذ القرار المناسب. قبل    يريناأن     أود  ،معالي الوزيرلالكلمة    إعطاءالطر

بأ بن التذكير  اللجنة  قرارها  ن  من    أولًات  الوزير  معالي  به  زودهم  ما   20على 
  التي  القانوني   والرأي  عهيئة التشري   وكذلكمعلومات تفصيلية حول الموضوع،  

ً   البحرين   وصناعة ثم غرفة تجارة    ،زودتهم بتقرير مفصل كامل ا مجلس  وأخير
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ُ النواب الموقر. كان بودي أن   ي حدت  على الأقل البنود الأساسية التوضح  ت
  ربماعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ،  ب  وصي أن ت  إلى باللجنة  

ما يتعلق بهذا الموضوع، ول كن الرأي    وكل المضبطة    قرأوا الإخوة الأعضاء  
العام في الخارج لم يطلع على هذه التفاصيل فأرجو من معالي الوزير أن يبين  

 5للإخوة في مجلس النواب   اءسو ، رأي  منوزارة فيما أدلت به الوجهة نظر 
تفضل معالي    ، بهم إلى اتخاذ هذا القرار  حدا   ، في مجلس الشورى  لإخوةل  أو

 الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.  

 
 وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:

الرئيس،  الرحيم.  ب  شكرًا سيدي  الرحمن  الل   ه   10د أن حقيقة أو ال  فيسم 
على التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل    ي متنانوا   ي ب عن شكر أعر

. هذا القانون من القوانين  أيًضاومجلس الشورى في كل لجانه وفي الجلسة  
التعاطي مع مسألة الإفلاس سواء كان  المه  ل كي تغير شكل  مة التي أتت 

ية تعرضت إلى ما قد يعترض  الشخص تاجرً  مسيرتها  ا أو هناك شركة تجار
يقالعادية لأي    15أن الإفلاس    هي  أولية ال  ةظرف من الظروف. كانت الطر

بالتقصير   إفلاس  إلى  يصل  قد  الموضوع  هذا  مع  والتعاطي  الأساس،  هو 
بالتدليس جرائم وحضور    ،وإفلاس  من  النيابة  لل وفيها  ذلك  إلى  وما  عامة 
التي   الفكرة  تمامً   جاء أمور.  مختلفة  القانون  المسأبها  هذه  عن  ولذلك  ا  لة، 

حتى    ةعبار  قدمت  "الإفلاس"  كلمة  على  التنظيم"  هذا    في"إعادة  عنوان 
ً كمالقانون.   ً   ا ا سمعنا من السادة الأعضاء أن هناك قانون  20، وأن الممارسة  احديث

حدث أن القانون تم تعديله مرة واحدة    ما   ؟ما الذي حدث ف  ،قيد التشكيل
  المتعلقة بعض المواد    م، وكانت هذه التعديلات تتناول2020فقط في سنة  
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ً ف  ،حقيقيةالممارسة  ال  الصياغة  تعكس بأن   ا: الحق في المشاركة في إجراءات  مثل
م هذا الأمر، تُذكر كلمة "المعلومات"، فتم بالفعل تفه    ، الإفلاس والمعلومات

تفه   هناك  من  وكان  وأدخلت    قبل م  التشريعية    على  تعديلاتالسلطة 
كس نص القانون الممارسة  قت أن يعذلك الو   في كان من المهم    ،صياغةال

 5لأن نص القانون يتم تقييمه بين الدول إذا كان لديها قانون يقف    ؛الموجودة
ً التعامل مع الإفلاس. أنا أقد  ب على أرضية صلبة فيما يتعلق   ا الاقتراح  ر كثير

تقديمه من   تم  الشورى يتضمن في أساسه  ف   ،الشورى  مجلسالذي  اقتراح 
  لدينا ؟ المبدأ العام  ي شخص توف  مع ختصم  ن لماذا  أول: هو  الشيء الأشياء:    ةثلاث

لماذا   هو  قانونيين  توف  مع ختصم  ن باعتبارنا  الحكمة من وراء هذا  ي؟شخص   !
 10لإشهار   ىدعو فمن الممكن أن تكون هناك    يأن التاجر إذا توف   يالموضوع ه 

إشهار  ما يتعلق بتحديد الوقت الذي يتم ال في مة  مهلأن هذه الدعوى    ؛إفلاسه
كيف نراها    هيسألة  الممكن أن تتخذ بناء على ذلك.  يه، والإجراءات التي  في

نا  تأخذن هذه المسألة إما أن  إقلنا  فآخذة في التشكل،  البالنسبة إلى الممارسة  
ً   أخذنا  نا عتقد أنأ لتاجر، والورثة أو  ا  إليه   آل   ما   إلى في هذه    اموحدً   ا اتجاه

 15،  121ــ    الذاكرة تخني   لم   إن  ــ   ادةالم ب تليها كانت تتعلق    التي المسألة. النقطة  
يقتينو ها،  تسبق وهي مرتبطة بمواد   مشكلة   وفيه   ،بالفعل هناك نص يفسر بطر

يقتين  فيها  التعامل و  التصديق،مسألة  ب  تتعلق  أحذف    أن  ، إما قد يكون بطر
التالي لن تكون هناك أي مشكلة وب،  ( من المادةعليهاالتصديق  قبل  )  عبارة
المدة.    ــ   مجلس الشورىأعضاء  السادة    ــ كما قال  دلأع ، وإما أن  المادة  في

 20من  ــ  أمانة  ــ  الاتجاه؟ كان هناك تفهم  ذاك  هل نأخذ هذا الاتجاه أم نأخذ  
الشورىقبل   في  مجلس  والنظر  التريث  في  على  كيف  ،  ذلك  سينعكس 

التعديل الأخير فيما يتعلق بأنه ليس مجرد قبول المحكمة  الممارسة. بالنسبة إلى  
المحكمة مختصة  كون اون دولي فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس أن ت طلب تع 
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ا في مضمونه، ول كن الفكرة  هذا التعديل صحيح تمامً   ، بإجراءات الإفلاس
ً   ،موجودة  سيترال(نوالأ )  ت مادامأنه فقط   ا  إليهمن التفسير يرجع    اوأن جزء

ود.  هذا هو الموجو  نفسه،   الاتجاهب أخذت  )الأونسيترال(  وبما أن    ذلك،  في 
الت و  ، ملاءمةمسألة  مسألة  ال الموضوع يثبت  الذي قيل في هذا    الي: الكلام 

 5أخذوا خطوة أسرع من    الاقتراح  ي كأن أعضاء مجلس الشورى أو مقدم
هذه    تأخير   م في كولذلك تفهم  ،يس إلاالممارسة التي أخذت في التشكل ل 

يارتها مرة أخرى في ضوفيها،  النظر  إعادة  أو    ،تعديلاتال ء الممارسة  أو تعاد ز
ما تفضل به الأخ  ا  ر أساسي. النقطة الأساسية أيضً الآخذة في التشكل أم 

إعادة التنظيم    بالفعل مفهوم  ،مفهوم إعادة التنظيمبخصوص    علي العرادي
 10، ل كن أمين إعادة التنظيم مختلف  ةقد يكون عندي أمين تفليس  مفهوم جديد،

يقول له هذا ا،  تمامً    ا الفندق كشركة بدلً   الشخص الذي يكون مع القاضي و
ليس بالعدد ال كبير الموجود    ه،إعادة تنظيم إلى    إعلان إفلاسه نذهب   من

ال  في  وخاصة  النصائح،  هذه  مثل  يقدم  الذي  ال كبيرةالآن  وهذا    ،قضايا 
أيضً  وممارسة  التشكل،  في  آخذة  خبرة  هذه  التكوينصحيح.  في  آخذة    ، ا 
وال  التشريعية  السلطتين  بين  التعاون  مسألة  نظر  ولذلك  في   15  قوانين التنفيذية 

ية، وإعادة    ، وهذا صحيح  ،التشريعات الآن ليست بمعزل عن العالم  ضرور
كن  من المم   في السابق   .ابقلسأسرع من االآن  التشريعات أصبحت  النظر في  

ً   صدرنأن   قوانين    صدراليوم ن   ،عشرين سنة، ول كن لا ننظر فيه إلا بعد  اقانون
ً بعد سنة    وأ ننظر فيها بعد سنتين  و   الآن لدينا   . وهذه المسألة موجودة  ،اأحيان

 20نريد لها  و   ،في التشكل   ةوممارسة آخذ  ،توافق بين السلطتين على هذه المسألة
يقة التعامل الصحيحة معه أن تنمو   لذلك    ؛ا بالقدر الذي يتيح لنا أن نعرف طر

وأعتقد أن مسألة الوقوف    ،قد قدموه بحقف  ،الاقتراح  ي أشكر تفهم مقدم
  دائمًا إن شاء الل   ه في   بيننائم  . التعاون قا اأيضً   للجنة بحقرأي ا  وخلاصة  عنده
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ة،  لقيادا  يرض ي ا يرضي الل   ه و مل كة البحرين وشعبها و ممصالح  يصب في  كل ما  
 وشكرًا. 

 

 الرئيــــس: 
 5  تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبلعلى هذا التوضيح،  شكرًا   

 . مقرر اللجنة
 

 بل:العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أ
أشكر معالي الوزير على توضيح التعديل  بدايةً    شكرًا سيدي الرئيس،  

 10عدم الموافقة عليه من  بوالسبب في أن اللجنة قبلت بهذه السرعة    ،الذي قدم
المبدأ حيث  حيث  موصد،  الباب  أن  النواب    ،وجدنا  مجلس  في  إخواننا 

التقديورفض ولا  عليه  التعديل  يمكن  لا  وبالتالي  المبدأ  حيث  من  وه  لا  م 
فيه والتأخير  ية  دبلوماسبال  أخذت وإن    ،التريثرأت    ة الموقر  ةم والحك، 

ذهبت في هذا  ا هيئة التشريع والرأي القانوني  وأيضً   ، إعادة النظرب   تقولفس
 15هناك    ،معالي الرئيس .  التريث لا أكثر ولا أقل  و الأمر هالجوهر في    ؛الاتجاه

ونص  التفسيرات  فصفحة  و ختصرتا  من  في  رأيت  ها  المطاف  أننا  نهاية 
أن آخذ من وقت   أردالمشروع بقانون من حيث المبدأ، لذلك لم    نرفضس

،  اهاختصرتول كنني    3، و 2، و1أ النقاط  أقر  كان بإمكاني أنالمجلس أكثر،  
ً ، فإضافة رأيي الشخصيأود سمح لي وإذا ت ا أقول لإخواننا في اللجنة  أنا دائم

 20ادة وزير شؤون  وسع  االوزير موجودً وما دام معالي  ــ    إننا ينبغي أن نعيد النظر 
والنواب   الشورى  في  موجودً مجلسي  ــ  المجلسينا  بين  التشاور  وبين    مفهوم 

سنة    20مرور  من  رغم  على ال غير قائم  حيث إن هذا المبدأ    لتنفيذية،السلطة ا
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  ه لعملية الديمقراطية ضمن مشروع جلالة الملك المفدى دام عزلعلى ممارستنا  
نصل  و  ، وتوفيقه إلىلم  أننا  بعد  نتشاورعلى    موضوع  رأي  و  ،الأقل  نسمع 

،  في حين أنهم لا يحضرونالجهة الحكومية بشكل صريح، نحن نناقش الفكرة  
الحكومة، ونحن نقدر  رأي  وإذا حضرت جهة معينة تقول هذا رأيي وليس  

 ً  5رأي الحكومة    ىعنبم  ،اأن رأي الحكومة يصدر بعد أن تجتمع الحكومة رسمي
باتجاه إيجاد آلية معينة  اليوم  الذهاب  من  ل كن لابد  وحيح،  مجتمعة، وهذا ص 

أيضً   ،للتشاور معينة  الموضوعوآلية  ومناقشة  المجلسين  بين  للتشاور  لا  يست  . 
من    اقانون مقدمً اقتراحًا باليوم نحن نناقش    الصواب،هو  من  الفكرة فقط  

  ، دون إلزامبلابد من تطوير آلية التشاور    نفسه،  قبل اللجنة وعندنا الموقف
 10  . نعرف المعلوماتو  ا، تفاهم معه ينبغي أن تحضر الجهات المعنية ونعلى الأقل  

  وأالحق  من نظرة  وليس    ،نحن ناقشنا الموضوع وهو في صلب فقه القانون
ليس  و  هذا رأيي الشخصي ــ و  ترتيب   الأمر  أعتقد لو يكون في والمصالح،  

ن المادة  إه لابد أن نقول  وأعتقد أنفسيكون أفضل،    ــ   رير رأي اللجنة في التق 
عمل   تنظم  فيهايانو بق  الاقتراحات التي  النظر  إعادة  ينبغي  اللائحة  في    ،ن 

تطويرها، وأيضً و  المجلسين ينبغي  بين  التعاون   15  التشاور   فيما يخص   ا موضوع 
ً ، ووالتشاور مع الحكومة الموقرة فيما بينهما،  .اشكر

 

 الرئيــــس: 
ا ليس عليه أي  مر، والتعاون أيضً التشاور قائم ومست  شكرًا، على كل   

 20التعاون بين  إلى باستمرار التي توجه غبار، وهذا بتوجيه من القيادة السياسية 
ً   سابقوأكدناه في الالآن ــ    هنؤكدثانيًا: ما    .اهذا أولً   ،السلطتين أنه  ــ  ا  دائم

هذا  فإن    ،أدلوا برأيوين  إذا كان هناك مقترح بقانون وحضر بعض المسؤول
  المرفوعة ر ملزم للحكومة الموقرة، إنما الرأي النهائي يأتي في المذكرة  الرأي غي
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يعية إلى  القانون عندما يأتي  مع   التشر سابقًا.    أكدناه الأمر  هذا  و  ،السلطة 
الحضور  غير مقصرين في أصحاب المعالي والسعادة الوزراء كذلك أن  أعتقد 

يق  حتى نختصر  .برأيهموالإدلاء  وانين  بق  الاقتراحاتفي بعض   الآن   ،الطر
جهد كبير  ب   وذهب إلى الحكومة للصياغة  ،جهد  هل فيذقانون بب   المشروعهذا  
 5ــ    ال ما يقك  ــثم أتى برأي معين يتعارض مع فكرة المشروع، وهذا    ، اأيضً 
للجهدر  إهدا وإهدار  وكما  للوقت  عبدالعزيز،  الدكتور  أن    تفضل  أبل يجب 

أت صيغة  هناك  ه  فضل كون  يكون  لا  بحيث  للسلطة  للتعاون  إلزام  ناك 
عندما   بقانون،ناقش  تالتشريعية  الوقت    الاقتراح  بهذا  نفسه  وفي  نستمر 

  ، ويذهب إلى الصياغة القانونية  ،نظر في هذا المشروعاليجنبنا  وهذا قد    ، الرأي
ونقول   يأتي  الآنثم  اقتنعنا  يدع  إننا  الذي  على  بالرأي  الموافقة  عدم  إلى   10و 

هذا  ي  تقاليد برلمانية ف   لدينانحن    ،لى كل  ع   .من حيث المبدأ  قانون ب   المشروع
الكلمة مرة أخرى    ميسرة. سأعطي وأعتقد أن الأمور إن شاء الل   ه  ، التعاون

العدل   وزير  خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  معالي  تفضل  الوزير.  لمعالي 
 والشؤون الإسلامية والأوقاف.  

 15 

 وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
الر  سيدي  التالي    ئيس،شكرًا  أؤكد  أن  كما  أود   معالي   تفضلتم ــ 

ا في  ألو جهدً تلن    والشؤون الإسلامية والأوقاف   وزارة العدلالرئيس ــ أن  
النواب،   مجلس  أو  الشورى  مجلس  سواء  التشريعية  المجالس  مع  التعاون 

يقة  الداخلية  حسب اللائحة  ، ب حكومةمسألة استباق رأي الخصوص  وب   20وطر
فيها   المشروعات   من فإنه  النظر  في  تشاور  هناك  يكون  أن    بقوانين   الممكن 

الموجودة، وأعتقد أن آلية التشاور من الممكن أن توضع تحت إطار التعاون،  
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بداء الرأيبخصوص  ول كن   هناك مواد  مطلقًا،  لا نستبق الحكومة  ف  ،مسألة إ
المعلوماتا في  أيضً  البياناتو  ،اللائحة تتكلم عن مسألة تقديم    ، عن طلب 
نسب الآراء  تولا    ، نوع من التشاور بين الجهاتمثل  كون  تمكن أن  التي ي 

رأي موحد  وجود  حتى لا يعيق ذلك    ،التي تؤخذ بشكل مباشر إلى الجهة
 5مرة ثانية إلى السلطة التشريعية في    المشروع   ستطاع به إرجاعي  في الحكومة

يكم  أنتم لدبقانون. معالي الرئيس،    ال تشكل الرأي النهائي وصيغ المشروعح
الحكمة والقدرة والخ برة في إدارة هذا الموضوع، ونحن على ثقة تامة في أن  

ً تطلبونه  كل ما   ً في هذا المجال سيجد قلب ً ا راغب ً ا وعقل ً ا وعزمً ا واعي   ا ا صادق
ً ، وفي التعامل معكم في هذه المسألة  .  اشكر

 10 

 ئيــــس: الر
جديد،  نشك ،شكرًا  من  معاليك  قر  التعاون  هذا  الل   ه  شاء  ائم  وإن 
تعاونهم  وأيضً   ،ومستمر على  الوزراء  والسعادة  المعالي  نشكر جميع أصحاب  ا 

 هل هناك ملاحظات أخرى؟   .معنا
 15 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 :  الرئيــــس
بقراءة توصية  تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة   
 20 اللجنة. 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من    ،شكرًا سيدي الرئيس 
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ب توصي  اللجنة  فإن  على    الموافقة عدم  آراء،  المبدأ  قانون  من حيث  مشروع 
بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم  

لسنة  22) في ضوء    م 2018(  مجلس    الاقتراح)المعد  من  المقدم  بقانون 
قرا،  الشورى( مع  الموقربالتوافق  النواب  مجلس  على  ،  ر  معروض  والأمر 

 5 وشكرًا.  المجلس الموقر لاتخاذ اللازم،
 

 الرئيــــس: 
مشروع  توصية اللجنة بعدم الموافقة على  هل يوافق المجلس على  شكرًا،   

 القانون من حيث المبدأ؟
 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
ي قر    جدإلى    الآن  وننتقل  .ذلكإذن  من  التالي  الأعمال  البند  ول 

 15  12التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة )والخاص بمناقشة  
مكررًا( المستحدثة المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  

م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة  2002( لسنة  20بقانون رقم )
ية )المعد في ضوء الاقتراحات بقوا نين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من البحر

أطلب من الأخ جمعة محمد ال كعبي مقرر اللجنة التوجه إلى  و  مجلس النواب(،
 20 المنصة فليتفضل. 

 

 جمعة محمد الـكعبي: العضو
 ثبيت التقرير في المضبطة. شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب ت  
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 : الرئيــــس
 ضبطة؟ هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في الم 

 

 
 5 )أغلبية موافقة( 

 

 : الرئيــــس
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.  

 

 10 ( 106صفحة  / 5)انظر الملحق 
 

 : الرئيــــس
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.   

 

 15 جمعة محمد الـكعبي: العضو

تقرير اللجنة السابقة بشأن المادة  تدارست اللجنة    شكرًا سيدي الرئيس، 
مشروع  لتي أضافتها اللجنة إلى المادة الثالثة من  مكررًا( ا 12المستحدثة رقم )

بشأن   م2002( لسنة 20قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )
الثروة   وحماية  واستغلال  في ضوء  تنظيم صيد  )المعد  ية    الاقتراحات البحر

 20وذلك بناء على قرار    المقدمة من مجلس النواب(،  ــبصيغها المعدلة    ــبقوانين  
أكتوبر بخصوص إعادة    17مجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  مكتب ال

النظر في الموضوعات التي ُأعدت تقاريرها من اللجنة السابقة. وكان المجلس  
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ش مشروع القانون المذكور بجلسته السابعة والعشرين من دور  الموقر قد ناق
  18تاريخ  الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة ب 

يل   بر المبدأ  2021إ القانون من حيث  على مشروع  الموافقة  تمت  م حيث 
  مكررًا( المشار إليها،   12وعلى مواده طبقًا لتوصية اللجنة، فيما عدا المادة )

 5التي أعيدت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. ناقشت اللجنة المادة المذكورة مع  
في اجتماعها    التخطيط العمرانيو  الأشغال وشؤون البلديات المختصين بوزارة  

وتبادل وجهات النظر  م وبعد تداول  2021نوفمبر    1الرابع المنعقد بتاريخ  
اللجنةها  بشأن أعضاء  السعادة  أصحاب  مطابين  وبعد  الجلسة  ،  مضبطة  لعة 

بتاريخ   المنعقدة  والعشرين  يل    18السابعة  بر الانعقاد  2021إ دور  من  م 
 10الخامس، ومداخلات أصحاب السعادة  العادي الثالث في الفصل التشريعي  

  الاستئناس برأي المستشار القانوني، الأعضاء بشأن المادة المذكورة، وبعد  
"استثناءً  ة لتكون على النحو التالي:  انتهت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة المذكور

ــ عن    الأبناء القص ر   وأمن أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الزوجة  
يق م  المرخ ص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد    يإذا توف ــ    مثلهم القانوني طر

الصيد   مهنة  يمارس  بحريني  عنهم  الترخيص  يستعمل  أن  على  الصيد،   15هو 
وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة    بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية. 

إلى  نص  هذا اليهدف  . و لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك"
لأس ال كريم  العيش  نقل توفير  يق  طر عن  المتوفى  إلى    رة  الصيد  ترخيص 

لهم   لم يكن  إذا  له(  القص ر حال وفاة مور ثهم )المرخ ص  الزوجة والأبناء 
 20بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الزوجة    دخل آخر سوى الصيد

الهدف من ه وليس  والفاقة،  الفقر  براثن  ووقايتهم من  القصر  ذا  والأبناء 
ل هو ضمان حماية الزوجة والأولاد القصر.  النص توريث رخصة الصيد ب

(  5تنص المادة )أولًا:  وقد استندت اللجنة في ذلك إلى المبررات الآتية:  
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.." أنه:  على  الدستور  الدولة   -ج  .من  الاجتماعي    تكفل  الضمان  تحقيق 
أو اليتم    اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل

الب أو  الترمل  الاجتماعي والرعاية  أو  التأمين  لهم خدمات  تؤم ن  طالة، كما 
". ومفاد ذلك  الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة

 5أن الدستور أولى الأسرة الرعاية الكاملة وكفل تحقيق الضمان الاجتماعي  
بطالة  ز أو اليتم أو الترمل أو اللأفرادها في حالة الشيخوخة أو المرض أو العج

  12نص المادة )أن  :  وكفل حمايتهم ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة. ثانيًا
( لسنة  20المرسوم بقانون رقم ) مكررًا( المستحدث، جاء استثناء من أحكام  

ية  م2002 ، بخصوص نقل  بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحر
 10وفى "المرخص له" بمزاولة  والأبناء القص ر، ورثة المترخصة الصيد إلى الزوجة  

ثالثًا الصيد.  القص ر مشروط  :  مهنة  الأبناء  أو  الزوجة  إلى  الرخصة  نقل  أن 
بوفاة رب الأسرة )المرخص له( وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم  
سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد  

ضى الترخيص الصادر لصالح  ن من يمارس مهنة الصيد بمقت أ:  بنفسه. رابعًا
 15الزوجة أو الأبناء القص ر هو الذي يتحمل كافة الآثار المدنية والجنائية الناشئة  

( المستحدثة تستفيد منه  12أن حكم المادة ):  عن استعماله للرخصة. خامسًا
م من  الزوجة والأبناء القص ر فقط، من دون غيرهم، أما إذا كان من بينه

قل الرخصة إليه طبقًا للقواعد العامة إذا ما توافرت  بلغ سن الرشد، فيجوز ن
لسنة    322فيه الشروط اللازمة قانونًا، على النحو الذي نظمه القرار رقم  

والتخطيط  2021 البلديات  وشؤون  الأشغال  وزير  سعادة  عن  الصادر   20م 
بتاريخ   ن 2021نوفمبر    23العمراني  بشأن ضوابط وإجراءات  قل رخصة  م 

  12ص إلى آخر. سادًسا: أن نص المادة المستحدثة )الصيد البحري من شخ 
مكررًا( المذكور قد أناط باللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون  
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وعلى ضوء ما تقدم،  وضع الإجراءات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.  
على   بالموافقة  اللجنة  رتوصي  المستحدثة  المادة  )نص  طبقًا  مكررًا(    12قم 

 بهذا التقرير، وشكرًا. ل المرفق للجدو
 

 5 الرئيــــس: 

معالي رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية  اليوم  خوان ستقوم  يا إ شكرًا،   
يارة    للاتحاد الروسي  يق إلى المجلس فلابد أن   ،لمجلسل بز والآن هم في الطر

  ، بعد استقبالها  ها نافنعود إلى استئثم  سمحوا لي أن أرفع الجلسة  انستقبلها، ف 
نرفع  س.  أيًضا  مجلسكم ال كريملوسيكون لها كلمة    ،هذه الجلسة  استشاركن   الأنه

 ً  10  من   أن ننتهي  بعد ا  الجلسة ونعود إن شاء الل   ه بعد نصف ساعة أو أكثر قليل
المجلس لا    كما تعلمونالجميع هذا اللقاء، ول كن  بودنا أن يحضر  كان  .  اللقاء
في هذا    وجودينيكونوا مالمجلس أن  تب  ك ماء  لجميع، فنرجو من أعض ع ايس

ً ، اللقاء معها ً وشكر يل  .للاستراحة ة ا. نرفع الجلسا جز
 

 15 )رفعت الجلسة ثم استؤنفت( 
 

 الرئيــــس: 
معالي    يارة  بز نرحب  بداية  الجلسة.  الجمعية نستأنف  مجلس  رئيسة 

لها المرافق  والوفد  الروسي،  للاتحاد  السفالفيدرالية  بسعادة  نرحب  كما  ير  ، 
يارة    20رفيعة المستوى  ال الروسي لوجوده معنا في هذا اللقاء. وبمناسبة هذه الز
يمة بودي أن أوجه كلمة خاصة من على المنصة.  صاحبة المعالي    للضيفة ال كر

الروسي  للاتحاد  الفيدرالية  الجمعية  مجلس  رئيسة  ماتفيينكو  فالنتينا    السيدة 
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السلام    ، وأخواتي الأعزاء  إخواني  .الوفد المرافق  أصحاب السعادة  ،الموقرة
اسمكم جميعًا أن نرحب بصاحبة  باسمي ويطيب لي    عليكم ورحمة الل   ه وبركاته،

المعالي رئيسة مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، والوفد المرافق لها في  
يارتهم لممل كة البحرين، كما نرحب   ممل كة    السيد سفير روسيا الاتحادية لدىب ز

يارة لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل التجارب    البحرين، مؤكدين  5أهمية هذه الز
والخ برات، والبناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات مشتركة بفضل دعم  
ية تعزز   ومساندة قيادتَي البلدين الصديقين، وحرصهما على فتح مسارات تنمو

يارات الرالتقدم والازدهار في شتى المجالات، وهذا ما   سمية  يتجس د في الز
والثنائية المتواصلة والمباحثات المشتركة، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي  

الصديقين البلدين  بين  لاطلاع    .تمت  فرصة  تعد  يمة  ال كر يارة  الز هذه   10إن َّ 
معاليكم والوفد المرافق على ما تحقق في ممل كة البحرين من إنجازات في ظل  

يسى  ــة الملك حمد بن عكبير لحضرة صاحب الجلالالمشروع الإصلاحي ال  
  جميع حفظه ورعاه، الذي يعتبر مشروعًا وطنيًا جامعًا التفت حوله    ةآل خليف 

يات    ،أطياف وفئات المجتمع  وأهمها تطوير العملية الديمقراطية وإرساء مستو
 15بناء منظومة    عبر وتطوير أسس التنمية المستدامة    متقدمة من الرعاية الصحية،

ونظام تعليمي متقدم، وتوسعة نطاق الضمان    ،ةوبيئة نظيف  ،ية متكاملةصح
محدودة الدخل، بالإضافة  الالاجتماعي، وتوفير السكن الملائم، ودعم الأسر  

لى تمكين وتقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، إلى جانب الاهتمام  إ
حقوق التي  بالشباب والنشء عبر تخصيص يوم وطني للشباب، وغيرها من ال

 20دون تمييز، في ظل تماسك المجتمع البحريني، وتكاتفه  ب ر للجميع  كفلها الدستو
دولة   بقيام  يذانًا  إ ذلك  فكان  ورعاها،  الل   ه  حفظها  الحكيمة  القيادة  مع 

يادة ممل كة البحرين في  المؤسسات والقانون. كما نود أن نؤكد استدامة تمي   ز ور
السلمي   والتعايش  الإنسان  ال مجالات حقوق  بين  والحوار  أديان، والسلام 
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فيها الممل كة منجزات عدة عبر المبادرات والبرامج التي تنفذها    حققت حيث  
الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو المل كي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  
به مركز   يقوم  ما  إلى  إضافة  الل   ه،  الوزراء حفظه  العهد رئيس مجلس  ولي 

للتعاي العالمي  حمد  ل الملك  دؤوب  عمل  من  السلمي  السلام  ش  والمحبة  نشر 
 5ن نؤكد لمعاليكم،  أصاحبة المعالي، أصحاب السعادة، يسرنا    والتعايش عبر العالم.

بين   والتشاور  التنسيق  مواصلة  في  إيجابي  أثر  لها  سيكون  يارة  الز هذه  أن َّ 
مختلف   بشأن  الروسي  للاتحاد  الفيدرالية  الجمعية  ومجلس  التشريعية  السلطة 

يارة    . اهتمام المشتركضايا والموضوعات ذات الالق متمنين أن تُسهم هذه الز
آفاقًا أوسع من   البلدين الصديقين، وتفتح  بين  الوطيدة  العلاقات  تعزيز  في 

 10الداعم للمسيرة الديمقراطية في كلا   التعاون الثنائي والعمل البرلماني المشترك،
سيا  بين ممل كة البحرين ورو البلدين، منو هين بالاهتمامات والتواصل المستمر

وشعبيهما   البلدين  مصالح  تحقق  التي  القضايا  من  العديد  تجاه  الاتحادية 
وفي هذه المناسبة، نعب ر عن الفخر والاعتزاز بالعلاقات الثنائية  .  الصديقين

  ثلاثةستراتيجية التي تربط ممل كة البحرين وروسيا الاتحادية منذ أكثر من  اوال
 15وظ في العديد من المجالات  عقود، وما شهدته هذه العلاقات من تطور  ملح

ية   والتجار والاقتصادية  والتعليمية  الصحية  وخصوًصا  المهمة،  ية  الحيو
يل  الجالشكر  بقدم  تأن نفي هذه المناسبة  ولا يفوتنا  .  والسياحية   العظيم   والثناء ز

إلى روسيا الاتحادية على جهودها وتعاونها مع ممل كة البحرين في مجال مكافحة  
المضاد لفيروس كورونا، حيث يؤكد  "  سبوتنيك"ر تطعيم  جائحة كورونا، وتوفي

 20هذا التعاون عمق العلاقات البحرينية الروسية، ومساعي البلدين في مواجهة  
العالمي المستوى  الشورى    .الجائحة على  في مجلس  أننا  تأكيد  ختامًا، نجدد 

لية  لدينا الرغبة الصادقة في تعميق التعاون التشريعي مع مجلس الجمعية الفيدرا
للاتحاد الروسي، والدفع نحو مزيد  من التنسيق وتوحيد المواقف والرؤى تجاه  
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لوفد  متمنين لمعاليكم وا.  الدولية  الموضوعات التي تُناقش في المحافل البرلمانية 
المرافق طيب الإقامة ودوام التوفيق والنجاح، وتحقيق الأهداف المنشودة  

يارة في بلدكم الصديق ممل كة ا ضيوفًا    بكم  لبحرين، فأهلًا وسهلًامن هذه الز
،  والسلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته  ،بين أصدقائكم في ممل كة البحرين  كرامًا
 5 ة فلتتفضل. والآن سُأعطي الكلمة لمعالي الرئيس   وشكرًا.

 

 رئيسة   فالنتينا ماتفيينكو معالي السيدة 
 :مجلس الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي

ال  مجلس  رئيس  الأعضاء  السيد  الصالح،  صالح  بن  علي  شورى 
 10المحترمون لمجلس الشورى نرحب بكم جميعًا. نيابة عن أعضاء الوفد كافة أود  

يارة  أن أشكركم من صميم قلبي على حفاوة الاستقبال   وحسن الضيافة. إنها الز
الأولى بالنسبة إلي  للبحرين وأقدر تقديرًا عاليًا حسن الضيافة، وأود أن أعبر 

نان والتقدير عاليًا لإعطائي فرصة إلقاء كلمة في مجلس الشورى.  عن الامت 
ال   بالذكرى  الماضية  السنة  في  بين    30احتفلنا  الدبلوماسية  العلاقات  لإقامة 

الاحترام  البلدين، ومنذ ذ  مبادئ  انطلاقًا من  الروابط  نعزز  كنا  الح ين   15لك 

يعود  المتبادل مسبقًا. تعتبر روسيا ممل كة البحرين شريكًا آمنًا ف  ي العالم العربي و
ذلك إلى الدور المهم في الترويج لمجمل العلاقات والاتصالات على المستوى  

سى   يــمد بن عــالسامي بين فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وجلالة الملك ح 
آل خليفة مما يعطي اهتمامًا كبيرًا لتعميق التعاون القائم بين البلدين وتعميم  

المجا على  التجربة  روسيا  هذه  لرئيس  الخطية  الرسالة  وتتميز  كافة.   20لات 

الاتحادية الموجهة إلى جلالة الملك البحريني بنحو من التطلع، حيث أتشرف  
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من رئيس روسيا، ونظرًا إلى القدرات  أن أنقل هذه الرسالة بناء على أمر  
ا  العالية لتعاوننا فإننا نتطلع إلى تعزيز الديناميكية الإيجابية والمضي قدمًا. ل

شك أن التحديات التي تواجهها المنظومة الدولية من حين إلى آخر تؤثر على  
خططنا المشتركة ول كنها لا تؤثر على وتيرة تعزيز التعاون. لقد هاجمت جائحة  

 5نا اقتصاد عدد كبير من الدول وضربت بصورة عالية بعض القطاعات  كورو

ا بين  التجاري  التبادل  حجم  على  وأثرت  ية  البحر ية  وقل صته،  الحيو لبلدين 
ونتيجة للسنة الماضية شاهدنا تقلصها بمقدار الضعف قياًسا بالسنة التي قبلها،  

الت التبادل  يادة هذا  نتمكن من ز السنة سوف  جاري،  ول كننا خلال هذه 
وفي الوقت نفسه عرفنا من خلال جائحة كورونا بكل وضوح أهمية التمسك  

ال التنافسية  والعدالة  المستدامة  أساًسا  بالتنمية  تشكل  النقاط  وهذه   10سليمة، 

ية الاقتصادية   ية البحرينية والرؤ م، كما تشارك روسيا  2030للعقيدة التنمو
مرس في  مبينة  هي  كما  نفسها  والخطط  الآفاق  هذه  روسيا  في  رئيس  وم 

ية لغاية سنة   يعطي هذا المرسوم أهمية  2030الاتحادية للأهداف التنمو م. و
يا دة المستوى المعيشي وتوفير البيئة المعيشية  قصوى للأهداف الاجتماعية وز

ية الأفراد. لقد سمح هذا التوجه بعودة    15الملائمة وإعطاء الفرصة ل كشف عبقر

ال والناتج  الروسي  الاقتصاد  نمو  الجائحة، نسبة  قبل  ما  إلى  الإجمالي  وطني 
علم أن البحرين  أكما  %،  4.7وسوف تصل نسبة النمو الروسي هذا العام إلى  

مؤخ الاقتصاديرً تقدمت  النمو  لتحقيق  بخطتها  مركز   ،ا  خمسة  ة  وهي  على 
نعاش الاقتصاد يعتمد  إ  إنا في تنفيذ هذه الخطة.  تمنى ل كم نجاحً نو  ،مسارات
 ً  20وطني، وهذا سمح  النطاق  ال التلقيح وإحراز المناعة على    ا على وتيرةاليوم كثير

لا يفوتني أن  نسبة التلقيح والتطعيم. و   فيأن يكون في طليعة الدول  ب  كم لبلد 
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ن روسيا كانت  أوكما تفضل السيد رئيس مجلس الشورى    ،أشيد بدور روسيا
فيروس كورونا   الفعال ضد  اللقاح  التي سجلت  العالم  أوائل دول  بين  من 

. ولقد قدرت السلطات البحرينية والشعب البحريني بكل  (V  نيكسبوت)
يق التصريح   (،  V  وتنيكسب)   يناستخدام اللقاحبجدارة هذا اللقاح عن طر

ً لايت(    سبوتنيكو)  5  70أكثر من    ت ا سجللتلقيح المواطنين البحرينيين. وحالي

وتم في روسيا ابتكار خمسة لقاحات    (،V  سبوتنيك) دولة اللقاح الروسي  
ية جديدة  فيروس كورونا،اجهة  لمو   ، ونحن وتتواصل الأبحاث لابتكار أدو

طومستعد ولقد  المجال.  هذا  في  معكم  التعاون  لتعزيز  على  ن  روسيا  رحت 
  على لإنتاج المحلي لهذا اللقاح  افرصة    بل أيًضاالبحرين ليس فقط اللقاحات،  

ية بين الطرفين،  والأراضي البحرينية،    10  وج وأتمنى أن تتالآن المفاوضات سار

للشعب البحريني التطعيم، بل كذلك إعادة تصدير هذا    يوفربكل نجاح مما  
 لابد أنلمجال الصيدلاني  في ا نجاح  إن ال حيث  اللقاح إلى غيرها من الدول،  

شهادات التلقيح. لقد تقدمت  بيشجع المجتمع الدولي على الاعتراف المتبادل  
الدولية، ونتمنى أن تدعم البحرين هذا  مختلف المحافل    في روسيا بهذه المبادرة  

 15المقترح. من المهم أيها الزملاء أن نفتح النافذة للتبادل السياحي ولتنشيط  

موضوع  التبادلات   من  نتخلص  أن  ولابد  الأعمال،  قطاع  في  والأنشطة 
حق    نلغيوالقذر، وألا    الشرستسييس اللقاحات وأن نتخلص من التنافس  

ر اللقاح وحقهم في ضمان سلامتهم. تشهد علاقاتنا  المواطنين في إمكانية اختيا 
  ،ارالتعليم والاقتصاد والتجارة والاستثم   ، مثل المجالات  ل ا في ك الثنائية تطورً 

 20من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وبالشراكة مع صندوق  و

يع  ( ممتلكات) المشار من  كبير  عدد  تنفيذ  مشاركة  و  ،يتم  نسبة  يادة  ز
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في حافظة الاستثمارات الصناعية تدل على وجود اهتمام كبير    (ممتلكات)
  من الطرف البحريني في مجال الاستثمارات، فعندنا فرص واعدة في هذا 

البلد  ، المجال فرصً اويملك  التعاون    ا ن  يع  تنو على  نعمل  أن  فعلينا  واعدة، 
مجال  ،الثنائي ذلك  في  والاكتشاف    ات بما  والتنقيب  والزراعة  النقل 

 5. ولقد أصبح المجال لاكتشاف الفضاء المفتوح وجهة جديدة في  الجيولوجي

ين الوكالة  تم التوقيع على مذكرة التفاهم ذات الصلة ب، حيث  التعامل الثنائي
الروسية   البحرينية    (Roscosmos)الوطنية  الفضاء  لعلوم  الوطنية  والهيئة 

واستخدام   الاكتشاف  مجال  في  التعاون  لأغراض  احول  المفتوح  لفضاء 
الذكرى    ،لميةس مع  تزامنت  البحرين  مع  الشراكة  هذه  أن  الرمزي  ومن 

 10  ا إنه   ،الجويإلى الفضاء    ( ارينجاج يوري  )الستين لرحلة رائد الفضاء الأول  

ً   .إشارة إيجابية ا في إطار اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون  نشيطً   اكما نشهد عمل
يع    العملتم  حيث يالتجاري والاقتصادي والعلمي والفني،   على بعض المشار

و  ات لاتفاقيوا الجمركي  المجال  في  الصناعي  مجالات  الثنائية  والتعاون  النقل 
ة القادمة للجنة الحكومية المشتركة السنة  ومن المخطط إجراء الجلس  ،والصحة
يات ذات الصلة  نملأفي البحرين، ومن المهم أن    القادمة   15  . هذه الجلسة بالمحتو

نحن مهتمون بمصالح  ومجلس الأقاليم،    وروسيا الاتحادية هل مجلس الاتحاد  و
  ات بتوسيع الشراكة بينها وبين مختلف دول العالم في المجالو الأقاليم الروسية  

  ونحن دولة فيدرالية   ــ  دستورنا  على وبناء    ة. والثقافي  ةوالاجتماعي   ة تصاديالاق
لأقاليم صلاحيات واسعة في وضع هذا النوع من التعاون الدولي مع  لفإن    ــ

 20ومن بين    ،الزملاء الأجانب، ونشهد هذا النوع من التعاون اليوم مع البحرين

ية كومي وجمه  ية تتارستان وجمهور ية الشيشان. ولقد  هذه الأقاليم جمهور ور
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يةزارت وفود من هذه الأقاليم ال وننتظر نتائج إيجابية    ،بحرين ببعثات تجار
يارات. ندعم هذا النوع من التعاون بين البلدين، وقد يشجع   من هذه الز
على ذلك رفع بعض الحواجز البيروقراطية عند تنقل مواطني كلا البلدين.  

يناير   شهر  سلمنا2020وفي  مش  م  لإلغاء  البحرين  الحكومية  الاتفاقية  روع 
العاديةالتأشيرات لحاملي   السيد    ،الجوازات  الموضوع مع  ناقشنا هذا   5ولقد 

ولقد وقعت روسيا هذا النوع من الاتفاقية مع أكثر من    ،رئيس المجلس
من    للتمكن  السريع على اليقين بأن التنسيق  ، وأنا  دول العالم  ائة دولة منم

ف   على هذهالتوقيع   يساعد  الوثيقة  ممكن سوف  أقرب وقت  تنشيط    علىي 
ا والسياحيةالتبادلات  السنوات   . لعملية  البحرين  ل  السابقة   وفي  زار  لجائحة 
 10نتمكن    أن على الجائحة    التغلب ونتمنى بعد    ،سائح روسي  ألف  27أكثر من  

يادة هذا   ز للسياح  العددمن  أسهل  يكون  يارة، وسوف  بالز بدون   القيام 
د أنه علينا أن نتخلص من هذا العيب التاريخي وأن  إجراءات التأشيرة. وأعتق

نتخلص من التقييدات للتنقل بين البلدين، ونتمنى أن نوقع على هذه الاتفاقية  
البنية التحتية  إلى  في أقرب وقت ممكن. أود أن أشير   البحرين تمتلك  أن 

ية في المنطقةتحررً   ات تشريعال وأكثر    ،المتقدمة  15ي  التوال كوادر المهنية    ،ا وحر

الأعمالفي  المعايير  ب  تلتزم مهم  ،إجراء  شيء  كماوهو  الضيافة    ،  بحسن  تتميز 
و  وال كرم. ال كبير  القطاع  ممثلين عن  لمجيء  آمن  البحرين مكان  القطاع  إن 

بالمزيد من   ،الوسط لروسيا الاتحادية وخاصة أن القيادة البحرينية تتمسك 
والأ الأطراف  المتعدد  الاتحادية  وجهالتعاون  روسيا  أن  مع  وأعتقد   .

 20أهمية قصوى من حيث تعزيز القاعدة   ما بعد البرلماني لهالمساعدة البرلمانية وال

يادة فرص رجال الأعمال  التشريعية وكذلك دعم بعثات   ، قطاع الأعمال وز
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لا يدور الحديث فقط حول الشركات ال كبرى، بل كذلك القطاع الصغير  و
السبل الممكنة لدعم هذا  والوسطى، ولابد أن نفكر في    يرةوالمؤسسات الصغ

من شأنها تعميق وتوسيع التعامل الاقتصادي.  التي  تصالات  النوع من الا
من باب  وبصورة عامة يزداد اليوم دور البرلمانات في العمل الدولي، وليس  

 5، فإن تعددية الأطراف وتعددية  همن يمثلون شعوب دوليأن البرلماني  الصدفة 

  ي ه   البحرينو   ،ميزة لتبادل الآراء اليوم  الآراء واحترام وجهة نظر الغير هي 
ية،  اللتمسك بالتسامح ولنموذج   عدم وجود    مكانت روسيا كذلك تدعو حر

،  صوات الجميعألى سماع  إفي اتخاذ القرارات، وكانت تدعو    يةأحادية المركز ال
ً   و كبيرة، وكانت روسيا تدعأو  دول صغيرة  الكانت  سواء   لى الحوار  إ ا  دائم

 10ندعو    تعد البحرين أحد أعضائه، وكناتحاد البرلماني الذي  طار الاإ   وخاصة في

المواضيعإلى  إ المرأة  إمكافحة ال  ، مثل جراء الحوار في مختلف  رهاب ودور 
المواضيع. وموغيره البحرينيات على  أا من  النساء  الفرصة لأشكر  غتنم هذه 

  ج بطرسبر   في سانت( الذي أقيم  الأوراسي)المشاركة الفعالة في منتدى النساء  
يةالكتوبر من السنة  أفي شهر   عادة فهم الإدارة  إلى  إونحتاج كذلك    ، جار

ال تعتمد هذه  أن  ولابد  المتحدة وسيادة  إالعالمية،  الأمم  على سيادة   15دارة 

الدولي.   المنطلقالقانون  هذا  البحرين  ومن  وموقف  روسيا  موقف  فإن   ،
ة على الموقف  لبحرينيوالقيادة ا  المحترمين شكر الزملاء  أن أأود  ابقان، ويتط

الفعال في   الدولية  إالبناء والتعامل  المحافل  المتحدة وفي مختلف  الأمم  طار 
ً بشأن مختلف المسائل حول عدد كبير من المواضيع التي نشهد تطابقً    ا ا أو تشابه

المهم  ، وهذا  للآراء فيها يادة يعطي دفعة إيجابية، ومن   20طار  إ التعاون في    ز

ال  ،دوليةالمؤسسات  المختلف   البرلمانيين  ومن  بين  التعاون  تنشيط  هنا  مهم 
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والمعروف أن روسيا دولة متعددة    ،دول إسلامية  وممثلي برلماناتيين  الروس
ومكونات مختلفة وأكثر من    دينئة  االأديان. إن روسيا بيت لأكثر من م 

مسلم  20 بتنوع    ؛مليون  العالم  دول  مختلف  مع  نتعامل  أن  لابد  ولذلك 
أجرينا اتصالات مرئية  ، حيث  الخطوات الإيجابية  نا بهذهولقد قم  دياناتها، 

 5  ، كما أجرينامنظمة التعاون الإسلاميمن  بين مجلس الاتحاد وممثلي برلمانات  

السيدات  من  ا  عددً  أخرى.  لمناطق  برلمانية  منظمات  مع  الاتصالات 
عتبةإنكم    ،والسادة الممل كة  على  لاستقلال  الخمسين  بالذكرى  ،  الاحتفال 

إلى  ديسمبر. أود أن أشير    السادس عشر من  لذي يصادفوالعيد الوطني ا
السوفيتي   ً   عد ت  الذيأن الاتحاد  الدول  روسيا وريث بين أوائل  التي  ا له من 

ومنذ    اعترفت  واستقلالها.  البحرين   10البحرين    تأحرز  ،الفترة  تلكبممل كة 

ً نجاحً  تحت قيادة حكيمة للأسرة الحاكمة. وأود نيابة عن القيادة    اا تاريخي
  البشرية في التنمية    كمونحن فخورون بنجاح  ،الذكرى  ههذ بسية أن أهنئكم  الرو 

ً   ،والاقتصادية عضو أصبحت  البحرين  بأن  مستحقً ونفتخر  ومح ترمً ا  في  ا  ا 
  وا فتمنى ل كم ألا تتوقأوكذلك    ، أهنئكملغتنم هذه الفرصة  ألمجتمع الدولي. وا

قدمً   ،إليه  ما وصلتم  عند لموالمضي  المعيشي  المستوى  ورفع  وأواطنيا   15ن كم، 

الدولي.    تبرزوا الصعيد  على  بلدكم  ل كمودور  تحقيق  نجاحً   أيًضا   أتمنى  في  ا 
أتمنى  والبلدين.    لاا للأهداف المنشودة لما فيه مصلحة ك فعالً   ا وتنفيذً   ،الخطط
موفور الصحة  ــ    المجلس  أعضاءالسعادة  أصحاب  السيد الرئيس المحترم وــ  ل كم  

ما أتمنى لكل شخص هو  أهم  ئحة كورونا فإن  جا  ظلفي  و والعافية. أما اليوم  
ً و ،الصحة والعافيةالتمتع ب  20 .كما على حسن استماع شكر
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 الرئيــــس: 
  ً على هذه الكلمة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات    ةا لمعالي الرئيسشكر

الصديقين البلدين  بين  معالي.  ما  باستقبال  اليوم  سعداء  الوفد    هاونحن  مع 
الضافية التي تؤكد هذه العلاقات المتميزة وكلمتها الوافية  ل والاستماع المرافق، 

 5والوفد المرافق لديهم ارتباطات    ةمعالي الرئيس   أننحن نعلم  ن.  ما بين البلدي

 .ليكم إعود أ ودعهم ثم أخرى، فاسمحوا لي أن أ
 

 استؤنفت( )رفعت الجلسة ثم 
 

 10 الرئيــــس: 

أعني ير في المضبطة،  تثبيت التقر   د توقفنا عن  نستأنف الجلسة.بسم الل   ه   
والبيئة   العامة  المرافق  للجنة  التكميلي  المستحدثةالتقرير  المادة  رقم    بشأن 

مكررًا( المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  12)
( لسنة  20رقم  بشأن  2002(  الثروة  م  وحماية  واستغلال  صيد  تنظيم 
ية  15الأول هو أننا عند مناقشة  الأمر    :، وهناك أمران بهذا الخصوصالبحر

كنا نود أن يكون وزير شؤون البلديات والأشغال والتخطيط    هذا المشروع
العمراني موجودًا معنا، ونحن نشكره وفي الوقت نفسه نعتذر منه، فقد كان  

نا. الأمر الثاني هو أن الحكومة الموقرة طلبت في  لديه ارتباط واضطر إلى ترك
الذي أمامنا،  قانون  مشروع المن    9المادة    مناقشةإعادة  رسالة استلمتها الآن  

قانون   مشروع  صيد  أعني  بتنظيم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض   20بتعديل 
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ية ،  9، بمعنى أنهم يريدون إعادة مناقشة المادة  واستغلال وحماية الثروة البحر
لا يجوز حيازة  "ذلك، وفيه أنه  في ضوء  من الحكومة  ك نص مقترح  وهنا

هذا العدد وفق    تقليل لوزير  للشخص الواحد، ولص صيد  تراخي  3أكثر من  
ا على الثروة  ذلك يشكل ضررً   أنضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة  
طبقً  الصيادين  أصول  شراء  مع  ية  تحددها  البحر التي  والضوابط  للشروط   5ا 

القاناللائ  هذا  لأحكام  المنفذة  والقرارات  التنفيذية  أن  "ونحة  وطالما  ؛ 
، وهذا التقرير التكميلي يتعلق فقط  9المادة  مناقشة  ت إعادة  طلبالحكومة  

فأنا أريد موافقتكم على إحالة هذا الطلب إلى اللجنة المختصة    12بموضوع المادة  
هذا   كل  يشمل  آخر  تكميلي  تقرير  وتقديم  يوافق  لدراسته  فهل  الموضوع. 
 10المقترح    وإحالة النص  9المجلس على طلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة  

 إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيــــس: 

غير موجود معنا الآن، فأقترح   ونظرًا إلى أن الوزير  إذن ي قر ذلك. 
جلسة إلى  المذكور  التقرير  نظر  الوزير    تأجيل  سعادة  يكون  حتى  قادمة 

ذي يليه، وذلك بعد  موجودًا معنا سواء في الاجتماع القادم أو الاجتماع ال
أن تنتهي اللجنة من مناقشة التقرير مع المسؤولين وترفع تقريرها التكميلي مرة  

 20 فهل يوافق المجلس على ذلك؟  أخرى، 
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
أيًضا بشأن البند الأخير من جدول الأعمال بخصوص    إذن ي قر ذلك. 

بقانون المرسومبت  الاقتراح  أحكام  بعض  )   عديل  رقم  لسنة  7بقانون   )
 5، أيًضا نعتذر من  ري وطب الأسنان بشأن مزاولة مهنة الطب البش م 1989

مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن    الدكتورة 
الص  هذا  حيةوالخدمات  مناقشة  لتشاركنا  أيًضا  معنا  حاضرة  كانت  فقد   ،

ا التزامات فاضطرت للذهاب، سعدنا  المقترح، ول كننا تأخرنا وسعادتها لديه 
معنا الاقتراح،    بوجودها  هذا  بخصوص  النظر  أقترح  لإبداء وجهة  وعليه 

 10هذا البند إلى جلسة قادمة حتى يكون جميع الأطراف المهتمة  يؤجل    أيًضا أن

تكون أمامنا  هذا الاقتراح    بشأنقرار  ال، بحيث عندما نتخذ  معنابهذا الموضوع  
ا. فهل يوافق المجلس على  صحة قرارنإلى  نطمئن  حتى    جميع الآراء المطروحة

 تأجيل مناقشة هذا البند إلى جلسة قادمة؟ 
 

 15 )أغلبية موافقة( 

 

 يــــس: الرئ
لم يبَق لدينا إلا أن نشكركم على حضوركم هذه الجلسة،   إذن ي قر ذلك. 

نشكر   الروسيمعالي  وأيًضا  للاتحاد  الفيدرالية  الجمعية  مجلس  التي    رئيسة 
تاريخية بحضورها وإلقائها  حضرت   الجلسة  فقد كانت  اليوم،  لهذا   20جلستنا 

ا حققته من إنجازات  هذا الخطاب المهم، وهذه شهادة لممل كة البحرين على م
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بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود  من دولة كبرى في هذا العالم. و 
 جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا ل كم جميعًا، وأرفع الجلسة.  
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