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 الرابعةمضبطة الجلسة 
 الأولدور الانعقاد العادي 

 5 السادسالفصل التشريعي 

 
 4الرقـم:    
 هـ 1444جمادى الآخرة  22التاريخ:   

 م 2023يناير  15    
 10 

من   الأولمن دور الانعقاد العادي    الرابعةعقد مجلس الشورى جلسته  
التشريعي   الوطني   السادسالفصل  المجلس  بمقر  الـكبرى  الاجتماعات  بقاعة 

  شهر   من  الثاني والعشرين  الأحد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم  بالقضيبية
برئاسة    م،2023  ينايرمن شهر    الخامس عشرهـ الموافق  1444  جمادى الآخرة

 15  حضور ، ورئيـس مجلس الشورى  علي بن صالح الصالح  السيدصاحب المعالي  

 أعضاء المجلس وهم:   أصحاب السعادة
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 العضو  الكتو ة  اتواو م مد ك لو لل الك  . 
تووو ت وووووووووو وووو . شيووو    ووو اوووووووووو    الوووعضوووووووووو  

الووووكتووو ة   و ووووك  وووووووووو لو     الوعوض.و . الوعضووووووو  
 العضووووووو  ال ووووووو      وك ت. مد وك        و .
 العضووووو  الكتو ة تاووووو م ش ووووو      ال   د ك.
موووووودوووووو ووووووك  وووووو ووووووض . يوووووو وووووو     الووووووعضوووووووووووو  
الوووو ووووعوووو وووو .  موووودوووو ووووك  يوووو ووووعوووو    الووووعضووووووووووو  

 الاوو    .  ةضوو  العضوو  الكتو ة  ي     مد ك
الووووو ووووو ووووو  . يووووو ا   ووووو ووووو ووووو    الوووووعضوووووووووووو  
يوووووو ا   وووووو ووووووك   وووووو وووووو  .  الووووووعضووووووووووووو  
الووو اووووووووو ووو ووو .   الوووعضووووووووو   وووو لووووك  اووووووووو ووو. 

ا يووووووو  وووووووووووووو    لووووووو ا.وووووووك.الوووووووعضوووووووووووووو      
موووو وووو ووووض  .  شتووووضا وووو وووو   ةضووووووووووو    الووووعضووووووووووو  
ةضوووووووووووووو   ووووووو وووووووك   وووووووض .  الوووووووعضوووووووووووووو  
الوو ضوووووووووو لوووو .   الووعضووووووووو   ووووووووو وو وو وووو   وو وو وو وووو  
ة ووووو ووووو . لوووووووووووو     ووووو وووووك      الوووووعضوووووووووووو  
ال وووووووووووو ووووو ة.  يووووو ووووو ووووو    الوووووعضوووووووووووو   ووووو ة  
الووووو ووووو ووووو  ووووو .  مووووودووووو وووووك   الوووووعضووووووووووو   ووووو   
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الوو ووعوووو    .  الووعضووووووووو   وووو     وو ووووكالووض وو وو. 

يوو  وووووووو ووض. موودوو ووووك   الووعضوووووووو   وو ووووكالووض وو وو. 
الووووكتووو ة  و ووووكالوعو .و   اووووووو.  توووو .   الوعضووووووو  

 كتو ة   وكالع .    وك  العا و  .العضووووووو  الو
الوووو ووووعوووو وووو وووو .  الووووعضووووووووووو   وووو ووووك   وووو وووو  
الووودووووكا .  الووووكتووووووو ة  ووو ووو    ووو ووووك   الوووعضووووووووو  
ال ووووووووووو وووو توووو .  الووووعضووووووووووو   وووو وووو   اووووووووووو وووو. 
الووووووعووووووضا  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   وووووو ووووووك  
الووووضموووو وووودوووو .  موووودوووو ووووك   الووووعضووووووووووو   وووو وووو  
 العض  الكتو ة          كالا  ة ال   ا .
لووووو ووووو ووووو   ووووو ووووو ووووو   ووووو  وووووووووووو .   الوووووعضوووووووووووو  
الوووكتو ة مد وووك      اووووووو.      .العضووووووو  

 العضوووووو  الكتو ة مد ك     مد ك ال  ا  .
ش.وو وو   ضوووووووو ة .   الووعضوووووووو   وووو  اوووووووو   .وو وووو  
ةموووووووو    وووووووو .وووووووو .   الووووووووعضوووووووووووووو   وووووووو لوووووووو  
الاوووووووووو  ووو   .  الوووكتو ة  ووو          العضووووووو  
 العضووووووو  الاووووووو ك   ووووووو م    ووووووو  ال  ووووووو  .
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 وقد مثل الحكومة كل من: 
سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى  -1

 والنواب. 
 سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. -2

 5 
يمة محمد العباسي الجلسة سعادة    حضر وقد      الأمين العام  السيدة كر

محمد الصديقي الأمين العام المساعد   والسيد عبدالناصرلمجلس الشورى،  
واللجان،   الجلسات  غربال لشؤون  عبدالسلام  نوفل  الدكتور  والمستشار 

الجيب   رئيس يوسف  ية  فوز والدكتورة  القانونيين،  المستشارين  هيئة 
 10، وعدد المجلس  مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس

السيد عبدالرحيم أحمد   حضرهاما  من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، ك
الإدارات  مديري  من  وعدد  الجلسات،  شؤون  إدارة  مدير  بوجيري 

 ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة. 
 

 15 الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:  حضركما  

 من وزارة شؤون الدفاع: •
القضاء    اللواء -1 رئيس  فليفل  راشد  يوسف  الدكتور  حقوقي 

ية.العسكري   رئيس محكمة التمييز العسكر
ياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري.  -2  العميد عادل عيسى الز
الشؤون  -3 رئيس  براهيم  إ جوهر  براهيم  إ الدكتور  حقوقي   20العقيد 

 القانونية بالقضاء العسكري. 
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 من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب: •
لشؤون مجلسي الشورى السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد  ــ    1

 والنواب. 
للبحوث    ــ  2 المساعد  الوكيل  بوجيري  عبدالرسول  خليل  السيد 

 5   والموارد.

 وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. ــ  
 
 : السياحةمن وزارة   •

البحرين ــ  1 لهيئة  التنفيذي  الرئيس  قائدي  علي  ناصر  الدكتور 
 10 للسياحة والمعارض.

 السيد سنان علي الجابري مدير إدارة الرقابة والتراخيص.  ــ 2
يهاب الحدي باحث قانوني. 3  ــ السيد عبدالرحمن إ

 

 :الرئيــــس
 15بسم الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة  

، ونبدأ السادسمن الفصل التشريعي    الأولمن دور الانعقاد العادي    الرابعة
 ت الأخ  يالأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل   بتلاوة أسماء

يمة محمد العباسي  الأمين العام للمجلس.   كر
 

 20 :الأمين العام للمجلس

الرئيس،   الل   ه شكرًا سيدي  الل   ه وبركاته، وأسعد  عليكم ورحمة  السلام 
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لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون   صباحكم جميعًا بكل خير، 
الدكتورة  وعذر.   السعادة:  أصحاب  الجلسة كل من  اعتذر عن حضور هذه 

عبدالل   لظرف  جهاد  الفاضل  للسفر خارج  و،  خاصه  النعيمي  مبارك  حمد 
المملـكة،  و المملـكة،   خارج  للسفر  العسومي  عبدالرحمن  أحمد  وعادل  فؤاد 

 5 وشكرًا.  بالصحة والعافية،  لل   ه عليهالحاجي لظرف صحي طارئ من  ا
 

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

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

 

 )لا توجد ملاحظات(
 

 الرئيــــس
 15وننتقل الآن إلى البند التالي من   إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. 

الأعمال   الواردة،  جدول  بالرسائل  محمد    تالأخ  يتفضلوالخاص  يمة  كر
 الأمين العام للمجلس.   العباسي

 

 الأمين العام للمجلس:
 20أحمد بن    رسائل معالي السيدالرسائل الواردة:    شكرًا سيدي الرئيس،  

المسلم   النوابسلمان  مجلس  مجلس    الموقر رئيس  إليه  انتهى  ما  بخصوص 
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بتعديل بعض    م2022  لسنة(  31)  رقم  بقانون  المرسوم  النواب حول التالي:
( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  6أحكام  التقاعد    م1991(  صندوق  بإنشاء 

  ،لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
( رقم  بقانون  لسنة  47والمرسوم  واختصاصات   م2010(  إدارة  بشأن 

 5ة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين صندوق التقاعد لضباط وأفراد قو
بقانون رقم )  المرسوم  بموجب  المنشأ  البحرينيين  لسنة  6وغير  ؛ م1991( 

إلى   إحالته  تمت  مع  وقد  الخدمات    التشريعية   شؤونال  لجنة   خطارإلجنة 
بتعديل بعض أحكام  م2022( لسنة 32المرسوم بقانون رقم ). ووالقانونية

تنظ بشأن  بقوانين  الأراضي المراسيم  وتقسيم  العمراني  والتخطيط  المباني  يم 
 10  مع  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة؛ وقد تمت إحالته إلى  المعدة للتعمير والتطوير 

  لسنة (  33)  رقم  بقانون  المرسوم. ووالقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة   إخطار
 م1986  لسنة(  15)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام   بعض  بتعديلم  2022

بإنشاء وتنظيم هيئة   م2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )
 إخطار  مع  الخدمات  لجنة؛ وقد تمت إحالته إلى  البحرين للسياحة والمعارض 

بتعديل بعض أحكام و.  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة بقانون   15الاقتراح 
( رقم  بقانون  لسنة  55المرسوم  الداخ  م2002(  اللائحة  لمجلس  بشأن  لية 

الزايد،    ، الشورى جاسم  دلال  الأعضاء:  السعادة  أصحاب  من  المقدم 
عبدالل  و جهاد  الفاضلالدكتورة  المسقطي،  و  ، ه  حسين  محمد  و خالد  علي 

جمشير والرميحي،   محمد  إلى  عبدالرحمن  إحالته  تمت  وقد  الشؤون ؛  لجنة 
 20 ، وشكرًا.التشريعية والقانونية
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 :الرئيــــس
الآن  وننتقل  الأعمال  شكرًا،  من جدول  التالي  البند  والخاص    إلى 
 لسنة(  31)   رقم  بقانون  المرسوم  بخصوص  الخدمات  لجنة  تقريربمناقشة  
بإنشاء    م1991( لسنة  6بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  م2022

 5صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين 

البحرينيين بقانون رقم )  ، وغير  بشأن إدارة   م2010( لسنة  47والمرسوم 
البحرين والأمن   قوة دفاع  لضباط وأفراد  التقاعد  واختصاصات صندوق 

( 6قانون رقم )العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم ب
اللجنة التوجه   ة مقرر   لينا حبيب قاسم  تأطلب من الأخو  .م1991لسنة  

 10 تفضل. تإلى المنصة فل
 

 : لينا حبيب قاسمالعضو  
في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 المضبطة.
 15 

 الرئيــــس:
 ؟  المضبطةهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 

 )أغلبية موافقة( 
 20 
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 الرئيــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 
 (62/ صفحة  1)انظر الملحق 

 5 

 الرئيــــس:
 اللجنة.   ة مقرر  تالأخ يتفضل 

 

 : لينا حبيب قاسمالعضو  
 10ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة   شكرًا سيدي الرئيس،  

لجنة   رأي  وعلى  ومرفقاته،  النواب  مجلس  قرار  على  واطلعت  والبحث، 
الشورى،   بمجلس  والقانونية  التشريعية  سلامة  الشؤون  مؤكدًا  جاء  الذي 

والقانونية،  ية  الدستور الناحيتين  من  بقانون  القانوني   المرسوم  الرأي  وعلى 
ديباجة  من  يتألف المرسوم بقانون    جنة، وانتهت إلى ما يلي:للمستشار القانوني لل

التقاعد و )صندوق  عبارة  بإحلال  الأولى  المادة  جاءت  مواد،   15خمس 

العسكري( محل عبارة )صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين( الواردة في عنوان المرسوم بقانون 

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع   م1991( لسنة  6رقم )
البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وإحلال عبارة )صندوق  
 20التقاعد العسكري( محل عبارة )صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 
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عنوان  في  الواردة  البحرينيين(  وغير  البحرينيين  العام  والأمن  البحرين 
)ا رقم  بقانون  لسنة  47لمرسوم  واختصاصات   م2010(  إدارة  بشأن 

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين 
بقانون رقم )  المرسوم  بموجب  المنشأ  البحرينيين  لسنة  6وغير  ، م1991( 

المرسوم  من  والثانية  الأولى  المادتين  نصي  باستبدال  الثانية  المادة   5 وجاءت 

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة    م1991( لسنة  6بقانون رقم )
دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، فيما جاءت المادة 

العسكري التقاعد  )صندوق  يفي   تعر باستبدال  )الصندوق(   (الثالثة  أو 
( المادة  في  الواردين  القانون(  هذا  لأحكام  ا1و)الخاضعون  من  لمرسوم ( 

 10بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد    م2010( لسنة  47بقانون رقم )

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين 
( رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  6المنشأ  المواد م  1991(  وبنصوص 

القانون ذاته، وألغت  ( من  15( الفقرة الأولى و)5( الفقرة الأولى و)3)
بإنشاء    م1991( لسنة  6المادةُ الرابعة المادةَ الثالثةَ من المرسوم بقانون رقم )

 15صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين 

وغير البحرينيين، كما ألغت كل َّ نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، في 
ت الخامسة  المادة  جاءت  تعديل    نفيذية.حين  إلى  بقانون  المرسوم  يهدف 

بإنشاء صندوق   م1991( لسنة 6عبارات في عنواني المرسوم بقانون رقم )
وغير   البحرينيين  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد 

( رقم  بقانون  والمرسوم  لسنة  47البحرينيين،  إدارة   م2010(   20بشأن 

لضبا التقاعد  البحرين والأمن  واختصاصات صندوق  قوة دفاع  ط وأفراد 
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( 6العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )
( 15بناءً على القانون رقم )  مبررات صدور المرسوم بقانون:  .م1991لسنة  
، الذي تضم ن إجراء تعديلات على قانون التقاعد العسكري  م2022لسنة  

يف م1976( لسنة  11قم )الصادر بالمرسوم بقانون ر ، حيث تم تعديل تعر
ية وتعديل مسمى القانون رقم )  5، وإنشاء  م1976( لسنة  11الجهات العسكر

. م2020( لسنة  26ستراتيجي بموجب الأمر الملـكي رقم )إجهاز الأمن ال
ية )رئيس جهاز الأمن ال ستراتيجي، ومستشار الأمن الوطني( إإضافة عضو

الأعلى   تشكيلة )المجلس  ممثل عن )جهاز إلى  العسكري(، وإضافة  للتقاعد 
ية مجلس إدارة )صندوق التقاعد العسكري(.    الأمن الإستراتيجي( إلى عضو
 10علاوة على ما تقتضيه دواعي الاستعجال من ضرورة إجراء تلك التعديلات  

سداد  ولسرعة  السابق،  التعديل  مع  لتتناسب  ممكن؛  وقت  أقرب  في 
يين التقاعدية. مرسوم أت اللجنة أنه صدر تعديل مسمى الر   مستحقات العسكر

( رقم  لسنة  11بقانون  ومكافآت م  1976(  معاشات  تنظيم  )قانون  من 
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام( إلى مسمى جديد  

( رقم  القانون  بمقتضى  العسكري(  التقاعد  لسنة  15)قانون   15م، 2022( 

لابد   كان  الجديد  المسمى  مع  معه؛  وتناسبًا  تتناسب  تعديلات  إجراء  من 
الذي نص على أن: تحل عبارة )صندوق  ــ  محل الرأي  ــ  فصدر المرسوم  

التقاعد العسكري( محل عبارة )صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 
عنوان  في  الواردة  البحرينيين(  وغير  البحرينيين  العام  والأمن  البحرين 

( رقم  بقانون  لسنة  6المرسوم  لضباط ب  م1991(  التقاعد  صندوق   20إنشاء 

البحرينيين،  وغير  البحرينيين  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة    وأفراد 
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بقانون رقم ) المرسوم  أيًضا في عنوان  لسنة  47والواردة  بشأن    م2010( 
البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  واختصاصات  إدارة 

لمنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين ا
لسنة  6) العسكري   . م1991(  التقاعد  صندوق  إلى  تُؤدى  أن  أكد  كما 

 5( من قانون التقاعد العسكري،  12الاشتراكات المنصوص عليها في المادة )

وكذلك اشتراكات نظام مكافأة نهاية الخدمة التي يؤديها الضباط والأفراد  
ية، أو أي مبالغ أخرى تؤديها إليه غير البحرينيين العاملين في الجها ت العسكر

عر ف المرسوم بقانون   الدولة، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
: بأنه صندوق التقاعد العسكري  "الصندوق "أو    "صندوق التقاعد العسكري "

( رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  6المنشأ  الخاضعون   .م1991(   10أما 

ية ممن تسري عليهم فهم:    لأحكام هذا القانون ضباط وأفراد الجهات العسكر
رقم ) بقانون  بالمرسوم  الصادر  العسكري  التقاعد  قانون  لسنة  11أحكام   )

يسمى  وأعاد تشكيل المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري بما    .م1976
)المجلس الأعلى للتقاعد العسكري(، على أن يكون برئاسة القائد العام لقوة 

ية كُل  من: )رئيس الحرس الوطني،   15مستشار الأمن  و دفاع البحرين، وعضو

ورئيس جهاز   الوطني،  والاقتصاد  المالية  ووزير  الداخلية،  ووزير  الوطني، 
   ستراتيجي(. إرئيس جهاز الأمن الو  المخابرات الوطني، ووزير شؤون الدفاع، 

كافأة نهاية جعل إصدار مم  2022( لسنة  15علمًا بأن المرسوم بقانون رقم )
ن المجلس عوالأفراد غير البحرينيين بقرار يصدر  الخدمة التي تستحق للضباط  

الوزراء. كما   للتقاعد العسكري بدلًا من مجلس   20أعاد تحديد المختص  الأعلى 

بتشكيل أعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري، بحيث يكون بقرار  
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يل أعضاء مجلس الإدارة من المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، وأعاد تشك
بدلًا من رئيس و)7على أن يكونوا من رئيس و)   ( أعضاء. 6( أعضاء 

اختلاف طبيعة كل جهة عن الأخرى، فقد منح المرسوم بقانون  إلى  نظرًا  و
يصدر  بحيث    ــ  كل في موقعهــ  حق كل منها في الالتزام بتنفيذ هذا القانون  
الح ورئيس  البحرين  دفاع  لقوة  العام  الأمن القائد  ومستشار  الوطني   5رس 

الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس جهاز الأمن 
 القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.   ــ  كٌل فيما يخصهــ  ستراتيجي  إال
ثم جاءت المادة الرابعة من المرسوم بقانون وألغت المادة الثالثة من المرسوم  

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة  م  1991( لسنة  6بقانون رقم )
 10دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى كل نص  

ظل الصندوق المنشأ  يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لعدم لزومها في  
بقانون. المرسوم  هذا  بقانون  بموجب  المرسوم  صدر  الشروط   لقد  وفق 

التي تضمنتها الدستور38المادة )  والضوابط  م  2022  يوليو  27في    ، ( من 
خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع من  

 15الفصل التشريعي    الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من

بتاريخ   والنواب  الشورى  مجلسي  على  وتم عرضه    أغسطس   28السادس. 
( من الدستور، وبحث مدى توافق  38ا لما أوجبته المادة )قً ، طبم2022

ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري  
بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ المراسيم  تدابير لا    لإصدار 

رأس   جلالته  باعتبار  الملك  جلالة  يقدرها  الأمور  وهذه  التأخير،   20تحتمل 

أنها تتفق ختامًا تؤكد اللجنة،    /أ( من الدستور.33عملًا بنص المادة )  الدولة
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عليه بالموافقة  وتوصي  إصداره،  ومبررات  بقانون  المرسوم  أهداف  ، مع 
 وشكرًا. 

 

 الرئيــــس:
 5تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن هل هناك ملاحظات؟  شكرًا،   
 أبل. 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
بعد    ...صدر المرسوم بقانونلقد  "  :المقررةتقول    شكرًا سيدي الرئيس،  
 10وقبل بداية الدور الأول    ، الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس  فض

السادس التشريعي  الفصل  الشورى والنواب  .  من  وتم عرضه على مجلسي 
ه  أعتقد أن   (..."، 38م طبقًا لما أوجبته المادة )2022أغسطس    28بتاريخ  

تم عرضه على المجلسين؟ لا   إذن  فكيف  منفًضا، الدور  كان  ك الوقت  لذ  في
ُ   يكون قد  ربما  علينا، رض  عُ قد  أعتقد أنه   لـكنه لم يعرض،    ، رسلأ  أو    مَ د   ق
 15 قول غير دقيق، وشكرًا. "تم عرضه"إنه لذا فقولها 

 

 الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس   

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 
 20 
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 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
وردت كلمة العرض    ، الل   ه الرحمن الرحيمبسم    شكرًا سيدي الرئيس،  

ً من  من الدستور عامة،    (38)في إطار المادة   ا دون أن يقتضي الدستور شكل
تحال نسخة أن    المقصود بالعرض هوبدلالة ظاهر النص، فإن  و   .لهذا العرض

من    من بقانون  الشورى    سموالمرسوم  مجلسي  إلى  الوزراء  مجلس   5رئيس 
ل شهر من  الشورى والنواب خلال أجَ   امجلس به  أي أن يحاط    ، والنواب
في حالة كان المجلسان قائمين. أما إذا كان المجلس غير قائم، أي في    ه إصدار

ل شهر من  فيكون العرض خلال أجَ حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي،  
الشورى    وحيث إنللمجلس الجديد.  اجتماع  أول   ً مجلس  قائم أثناء  كان  ا 

 10، أو حالة انتهاء فصل تشريعي   نا في إطار حالة حللسو  صدور المرسوم بقانون
صادف بالتالي قد    الذي تم فيه  العرض على مجلس الشورى في التاريخفإن  
ً و  ، من الدستور (38)المادة  يح حكمصح  .اشكر
 

 الرئيــــس:
 15 . مقررة اللجنةشكرًا، تفضلي الأخت  

 

 العضو لينا حبيب قاسم: 
 إلا إن   ، أي تعليق  لدينا  ليس من جهتنا    نحن   شكرًا سيدي الرئيس،  
 أو ملاحظات أخرى، وشكرًا. أسئلة   لدى السادة الأعضاء كان

 20 
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 الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي  

 الشورى والنواب. 
 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

سعادة العضو   تساؤل   نالإجابة عأن  أعتقد    شكرًا سيدي الرئيس،  
أبل   عبدالعزيز  أالدكتور  المستشار   هاوضحقد  ذكر سأفقط    يولـكن  ، سعادة 

،  من الدستور  (38)لأن النص واضح في الفقرة الثانية من المادة    خ؛ التواري
يقول: كل   هذه  يجب عرض  "و   حيث  على  منالمراسيم  الشورى     مجلس 

 10  ين"،قائم  انلمجلسمن تاريخ صدورها إذا كان ا  ومجلس النواب خلال شهر 
 ، إذ خلال الفترة التي صدر فيها المرسوم بقانونين  قائم  انلمجلسكان ا  ، نعم

بتاريخ ، وعرض على المجلس  م2022ليو  يو  27بتاريخ    صدر المرسوم بقانون
 ،ر التزامًا بالنص خلال شهر من تاريخ الصدو  أيم،  2022أغسطس    28
حتى ــ و حلحالة ولم يكن في ــ والمجلس قائم في ذلك الوقت  ، هذا ما تمو

ية التي هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة   15  ،نهاية المدة الدستور
ً و  . اشكر

 

 الرئيــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.  

 20 

 العضو هالة رمزي فايز:
قاله سعادة الكلام الذي    ؤَكدأ  ردت فقط أنشكرًا سيدي الرئيس، أ 
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والنواب،   شؤون  وزير الشورى  قاله  و   مجلسي  هيئة  أيضً ما  رئيس  ا سعادة 
القانونيين المجلس أعني    بالمجلس،   المستشارين  ً   يُعتَبَر  أن  ُ   اقائم ف لو   ض َّ حتى 

 ُ ف أو  الرسالة  و   ، الفصل  ض َّ الدور  عرض  على   وأ بالتالي  المرسوم  عرض 
ً و ، حسب الدستوربالمجلس جاء في الفترة المقررة    ا. شكر

 5 

 الرئيــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي. 

 

 العضو علي عبدالله العرادي:
الرئيس،   سيدي  وزير    كذلك  وأشكر  شكرًا   10مجلسي   شؤونسعادة 

أصدر الأمر  الملك  صاحب الجلالة  الة رمزي.  ه  ة الأستاذو  الشورى والنواب
رقم   الرابعم  2022لعام    (13)الملـكي  الانعقاد  دور  الفصل   بفض  من 

مايو   10الشورى والنواب، وصادف ذلك تاريخ    يالتشريعي الخامس لمجلس
َ   هـ، 1443شوال    9الموافق الثلاثاء    م2022 ض دور الانعقاد لا يعني  وف

ً و  ، أن المجلس غير قائم   15  ،اجتماعات اللجان  دلا يعق  حينها  ا أن المجلسنعلم جميع
قائم لـكن تعيين مج  إلى أن  ، برئيسه وأعضائه  ه  آخريتم  إن كان مجلس    لس 

إلى    مايو  10  تاريخمن    فإنهوبالتالي    ؛ أو انتخاب المجلس المنتخب  ، الشورى
ية  ذلك  كان،  إحالة المرسوم بقانون  تتم  أن وفي غير   .ضمن الفترة الدستور

الحل   القانونيين ــ  حالات  المستشارين  هيئة  رئيس  سعادة  أفاد    كما 
 20قائمان لمدة أربع سنوات   انوالمجلس  ين، قائمفإن المجلسين يعتبران  ــ    بالمجلس

مواد الدستور، وبالتالي حالة   عليه  ن وفق ما نصتيالمجلس  أحدُ   ل َّ إلا إذا حُ 
ً و ،عدم الانعقاد لا تعني حالة الحل  ا. شكر
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 الرئيــــس:
الدكتور يوسف راشد فليفل من   اللواء حقوقي  شكرًا، تفضل الأخ 

ية. وزارة شؤون الدفاع رئيس القضاء الع  سكري رئيس محكمة التمييز العسكر
 

 5 رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة 

ية بوزارة شؤون الدفاع:   التمييز العسكر
ن  ؤو تفضل به سعادة وزير ش  على ما نحن نوافق    شكرًا سيدي الرئيس،  

مرسوم فالصحيح،    يقانونتفسير  من    السادة ة  خو إوال  مجلسي الشورى والنواب
رسل إلى  بقانون   إلينا  وهذا واضح بالنسبة    أغسطس،   28مجلسكم الموقر في  أ 

 10 لأعضاء.وبالنسبة إلى ا
 

 الرئيــــس:
 هل لديكم ملاحظات على المرسوم؟ 

 
 15 رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة 

ية بوزارة شؤون الدفاع:   التمييز العسكر
مجرد فقط    وييحو واضح،  ــ    بشكل عامــ  ، المرسوم  سيدي الرئيس 
المسمى؛   تعديل دفاع   كان  القديم   المسمى  في  قوة  وأفراد  ضباط  يخص 

هي  و  ــ  تقاعدالدخلت جهات أخرى في قانون  وقد أ    ،البحرين والأمن العام
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على أن  قانونه  نص    الوطني  لحرسامثلًا  ــ    قوانينمنظمة في  ا  أساسً جهات  
التقاعد   العسكريلديهم  شؤون  التقاعد  قانون  بها  الأمن  و  ؛ يختص  جهاز 

ُ قد صدر بمرسوم و  كذلكالوطني في السابق كان   على اختصاص   هفي  ص َّ ن
مع إنشاء جهاز أيًضا  ؛  بشؤون موظفيه ومنتسبيه  صندوق التقاعد العسكري

على    قدي  جستراتيإ الالأمن   احتوى  ملـكي  أمر  على  صدر  تنص   5أن مادة 
  لتسمية رأينا أن نوحد اذلك  منتسبيه، ولب  مختص   العسكري  صندوق التقاعد

فهو   ،صندوق التقاعد العسكريليكون    اأولً   المسمىل  عد َّ أن يو  ،في المسمى 
ي العسكر فيه  ،الخمس  ةيشمل جميع الجهات  البحرين ووزارة    ابما  قوة دفاع 

الأول   أمرال  ل في أمرين، تعدييكون ال ما يخص التعديل الآخر  فيالداخلية.  
 10العسكري برئاسة سيدي صاحب المعالي لمجلس الأعلى للتقاعد  إلى ا  بالنسبة

حفظه  الشيخ ناصر بن حمد    سيدي سمولم يكن في عضويته  و  ، القائد العام
فتم التعديل   استراتيجي، ا في عضويته رئيس جهاز الأمن الالل   ه، ولم يكن أيضً 

 ً إلى المجلس الأعلى للتقاعد العسكري.    وانالعض  انضيف هذوأ    ، على هذا  بناء
بالنسب الآخر  إلى  الأمر  الإدارة ة  يكن    ، مجلس   جهاز أي عضو من    بهلم 

ال على    كذلكو   ، ضيف أ  ثم    استراتيجيالأمن  التعديل  بعد  المخابرات   15جهاز 
عسكري التقاعد  للمجلس الأعلى  الوأصبح    عضو كذلك،   منهمضيف  التسمية أ  

ية العسكر الجهات  جميع  الأعضاء من  فيما يخص    .مكتمل  تعديلين الهذا 
لم ندخل و ،تعديلات شكلية  همانحن نعتبر و  ن، مرسوم بقانوالاهما احتو اللذين

العسكري التقاعد  قانون  تعديل  تعديل على مجلس    إنما هو مجرد  ، في صلب 
 20الصندوق.    مسمىلى  إبالإضافة    ، لتقاعد العسكري لأعلى  المجلس  ال الإدارة و

 ، وشكرًا. لأي استفسار ونونحن مستعد، معاليكم تعديل الهذا فيما يخص 
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 س:الرئيــــ 
 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  

 
 )لا توجد ملاحظات(  

 5 
 الرئيــــس:
 .  مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنةتفضلي الأخت  

 

 العضو لينا حبيب قاسم: 
اللجنة:  شكرًا سيدي الرئيس    10في ضوء ما دار من مناقشات ، توصية 

(  31بقانون رقم )وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم  
 م 1991( لسنة  6بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  م2022لسنة  
العام   بإنشاء والأمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق 

البحرينيين وغير  )   ، البحرينيين  رقم  بقانون  لسنة  47والمرسوم    م2010( 
 15بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 

البحرينيين وغير  البحرينيين  العام  بقانون    ، والأمن  المرسوم  بموجب  المنشأ 
 م، وشكرًا.1991( لسنة 6رقم )

 

 : الرئيــــس
تفضلي شكرًا،    بالاسم.  نداءً  بقانون  المرسوم  على  رأيكم  نأخذ   20سوف 

 لعباسي الأمين العام للمجلس. الأخت كريمة محمد ا
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الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء    ت)وهنا قام  
 م(لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاس

 
 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

 5 موافقة.  

 العضو إجلال عيسى بوبشيت:
 موافقة.  

يض:  العضو الدكتور أحمد سالم العر
 موافق.  

 10 العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

 موافق.  
 العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  
 العضو جمال محمد فخرو: 

 15 موافق.  

 العضو جمعة محمد الـكعبي:
 موافق.  

 السلمان: رضا  العضو الدكتورة جميلة محمد 
 موافقة.  
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 العضو جواد حبيب الخياط: 
 موافق.  

 دالله عباس:العضو جواد عب
 موافق.  

 5 العضو خالد حسين المسقطي: 

 موافق.  
 العضو دلال جاسم الزايد: 

 موافقة.  
براهيم منفردي:  العضو رضا إ

 10 موافق.  

 العضو رضا عبدالله فرج: 
 موافق.  

 العضو سبيكة خليفة الفضالة:
 موافقة.  

 15 العضو صادق عيد آل رحمة: 

 موافق.  
 العضو طارق جليل الصفار:

 موافق.  
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 العضو طلال محمد المناعي: 
 موافق.  

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
 موافق.  

 5 العضو عبدالرحمن محمد جمشير: 

 موافق.  
 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  
 العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: 

 10 موافق.  

 العضو عبدالله علي النعيمي: 
 موافق.  

 تور علي أحمد الحداد: العضو الدك 
 موافق.  

 15 العضو علي حسين الشهابي: 

 موافق.  
 العضو علي عبدالله العرادي:

 موافق.  
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 العضو علي محمد الرميحي:
 موافق.  

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي: 
 موافقة.  

 5 العضو لينا حبيب قاسم:

 موافقة.  
 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 موافق.  
 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: 

 10 موافق.  

يلي خضوري:   العضو نانسي دينا إ
 موافقة.  

 العضو هالة رمزي فايز:
 موافقة.  

 15 العضو الدكتور هاني علي الساعاتي: 

 ق.مواف  
 العضو السيد هشام هاشم القصاب:

 موافق.  
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
الآن إلى ننتقل  و  إذن يُقر المرسوم بقانون.جماع.  إموافقة بال  موافق. 

بمناقشة   والخاص  الأعمال  جدول  من  التالي  الخدمات  البند  لجنة  تقرير 
بتعديل بعض أحكام   م2022( لسنة  33قانون رقم ) ببخصوص المرسوم  

 5بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم    م1986( لسنة  15المرسوم بقانون رقم ) 
لسنة  62) ه  م 2006(  وتنظيم  والمعارض بإنشاء  للسياحة  البحرين  ،  يئة 
مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة   الدكتور علي أحمد الحدادأطلب من الأخ  و

 فليتفضل. 
 

 10 : الدكتور علي أحمد الحداد  العضو

التقرير    تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  في ومرفقاته  شكرًا 
 المضبطة.

 

 الرئيــــس:
 15 في المضبطة؟ ومرفقاته هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير  

 

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

 20 

 (73  صفحة  /2)انظر الملحق 
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 الرئيــــس:
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.   

 

 : الدكتور علي أحمد الحداد  العضو
الرئيس،   سيدي  عن    شكرًا  ونيابة  نفسي  عن  بالأصالة  لي   5يطيب 

شن  ف مسامعكم بتلاوة   أصحاب السعادة رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات أن أ 
ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع  رأي اللجنة. بسم الل   ه الرحمن الرحيم،  

رأي   علىوقرار مجلس النواب ومرفقاته،  اطلعت على  الدراسة والبحث، و
الذي جاء مؤكدًا سلامة   والقانونية بمجلس الشورى، لجنة الشؤون التشريعية  

والقانونية،   ية  الدستور الناحيتين  من  بقانون  القانوني المرسوم  الرأي   10وعلى 
للجنة  القانوني  بقانون  .  للمستشار  المرسوم  ديباجة  ميتألف  مواد؛ ون  أربع 

( من المرسوم 1تضم نت المادة الأولى استبدال نص  جديد بنص  المادة )
بشأن تنظيم السياحة، وتناولت المادة الثانية   م1986( لسنة  15رقم )  بقانون

عبارة   بحلول  الثالثة  المادة  وجاءت  الأخرى،  محل   الكلمات  بعض  حلول 
بشئون  المختص  "الوزير  عبارة  محل   مرسوم"  بتسميته  يصدر  الذي   15"الوزير 

( 62م )السياحة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رق
حين   م2006لسنة   في  والمعارض،  للسياحة  البحرين  هيئة  وتنظيم  بإنشاء 

بعد صدور المرسوم الملـكي رقم  جاءت المادة الرابعة تنفيذية. رأت اللجنة أنه  
لسنة  25) بتاريخ  2022(  وزاريًا 13/6/2022م  هيكلًا  وضع  الذي  م، 

الوز من  عدد  هيكلة  ذلك  على  ترتب  فقد  وزاري،  بتعديل   20ارات حديثًا 
الصناعة )وزارة  الوزارات  تلك  ومن  غيرها،  عن  والتجارة    وفصلها 
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إلى   فصلت  التي  الصناعة والسياحة(،  )وزارة  أصبحت  بحيث  وزارتين 
.  (والتجارة( وزارة مستقلة، كما تم إنشاء وزارة أخرى وهي )وزارة السياحة

ً ب يستتبع ذلك من تحديد    ناء وما  السياحة(،  إنشاء )وزارة  تم من  ما  على 
، فقد كان من الأحرى اختصاصات الوزيراختصاصات وزارة السياحة، و

 5خاصة فيما تختص به  وأن تتناسب نصوص القوانين مع الوزارة الجديدة،  
( لسنة 15تنظيم السياحة وهو المرسوم بقانون رقم ) من اختصاصات تتعلق ب

هو متعلق بهيئة البحرين للسياحة   بشأن تنظيم السياحة، ومنها ما  م، 1986
أي   ) والمعارض  رقم  لسنة  62القانون  هيئة  2006(  وتنظيم  بإنشاء  م، 

بما استتبع لزوم الأمر، ضرورة دمج التعديلات  ،  البحرين للسياحة والمعارض 
 10دة من  في مرسوم بقانون واحد؛ وذلك لتمكين الوزارة الجدي  ــ  سالفة البيانــ  

يفين في المادة الأولى من المرسوم بقانون  القيام بمهامها الموكلة إليها، فوضع تعر
بتسميتها مرسوم التي يصدر  الوزارة  الذي يصدر  ،  )الوزارة:  الوزير  الوزير: 

( لسنة  45ثم أصدر جلالة الملك المعظم مرسوم رقم ).  بتسميته مرسوم(
ال2022 والوزير  المختصة  الوزارة  بتسمية  بقانون  م،  المرسوم  بتطبيق  مختص 
 15( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )  م1986( لسنة  15رقم )
المادة    جاء فيه:  بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.  م2006
تكون وزارة السياحة هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم : "الأولى

يكون وزير السياحة   بشأن تنظيم السياحة.  م1986( لسنة  15بقانون رقم ) و
  م1986( لسنة  15هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم )

 20بإنشاء وتنظيم هيئة   م2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )
والمعارض. للسياحة  بقانونل   البحرين  المرسوم  صدر  الشروط    قد  وفق 

تضمنتها التي  )ال  والضوابط  من  38مادة  أغسطس    21  في  ، الدستور( 
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، خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور م2022
الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل  

 28كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ    التشريعي السادس.
وبحث مدى   ، ( من الدستور38المادة )لما أوجبته    ا، طبقً م2022  أغسطس

الدستور.ت لأحكام  بقانون  المرسوم  تضمنه  ما  النص    وافق  اشترط   5وقد 
اتخاذ   يلإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع ف  يالدستور

جلالته    باعتبار تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك  
أنها تامًا تؤكد اللجنة،  . خ/أ( من الدستور 33ة )عملًا بنص الماد  رأس الدولة

،  تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه
 10 وشكرًا. 

 

 :الرئيــــس
 تفضلي الأخت هالة رمزي فايز. هل هناك ملاحظات؟ شكرًا،  

 

 15 هالة رمزي فايز:  العضو

ً شكرًا سيدي الرئيس   جعفر   تأرحب بسعادة السيدة فاطمة بن   ، بداية
وأيضً  السياحة  وزيرة  ب ا  الصيرفي  قائدي  أرحب  علي  ناصر  الدكتور  سعادة 

كل التوفيق    االرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ونتمنى لهم 
تحقيق   للأعوامالفي  السياحية  الاستراتيجية   م، 2026ــ    2022  أهداف 

يادة مساهمة السياحة فيو  20وخاصة أن مملـكة    ، الناتج المحلي لمملـكة البحرين  ز
السياحة مقومات  من  الـكثير  تمتلك  وأماكن    ، البحرين  بشرية  موارد  من 
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مملـكة في  كون مصدر جذب لـكثير من السياح  تسوف    هاعلي  عملناسياحية لو  
المرسوم  المقرر جاء هذا  إعادة هيكلة مجلس   بقانون  البحرين. كما ذكر  بعد 

بالتالي كان يجب أن تفصل وزارة السياحة ، و الوزارات  عدد منالوزراء و
هذا في  تسمية الوزير    ت تم كذلكو   ،عن وزارة الصناعة والتجارة وهذا ما تم 

 5لتمكين كل وزير من القيام    بقانون  المرسومهذا  بالتالي جاء  بقانون، و   المرسوم
التي    والعملبمهامه   السياسات  تنفيذ  المرحلة   وضعتهاعلى  لهذه  ،  الحكومة 

ً كل وزير اختصاصاتهل  حدد  بقانون  المرسومحيث إن   على ما سبق    . وبناء
ً و ، المرسوم بقانونهذا أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على   ا. شكر

 

 10 الرئيــــس:

 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   
 

 العضو دلال جاسم الزايد:
رئيسة    زيلأخت هالة رماشكر إلى  أتوجه بال   شكرًا سيدي الرئيس،  

وإلى   الذي  اللجنة،  التقرير  على  اللجنة  وأعضاء  بعض  قدموه مقرر  لدي   .15 
بالصياغة القانونية للمرسوم. متعلقة  بقانون غير  المرسوم  بشأن هذا  الملاحظات  

الل   ه   شاء  ما  الصيرفي  فاطمة  حققت  وقد  ا،  هجهوتعلو  بشاشة  الالأخت 
ً   الـكثير، ونحن  امصدرً ، فالسياحة تعتبر  السياحة  من  انستبشر إن شاء الل   ه خير

لتوجه  لتسعى  حاليًا    ، وجميع الدوللدولة إلى امن مصادر الدخل بالنسبة    امهمً 
 20كما  و   ، أمور السياحةبتم تخصيص وزارة مختصة  في هذا المرسوم بقانون  ها.  إلي

عل  ، أسلفت  نعتمد  السياحة كونها مصدرً نحن  الدمن    اى  لذا خلمصادر   ، 
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موجه  الالخطاب  ، وهذا ما ذكر في  يجب أن يكون لها استقلال مالي وإداري 
  ه أن   هسطرت فيالذي    ، مبررات الاستعجال  حولمن قبل الأخت الوزيرة  

 ً بالإضافة إلى ذكر ما يتعلق بضرورة   ، عدم التعطيل يرجى  لحاجة  إلى اا  نظر
لدي بعض الملاحظات    ، ولـكنالتسييربالأمور المرتبطة  ، وجميع  الاستقلالية 

 5 كش  لاإمكانية تطبيقها في هذا الجانب.    ةدراسوها  بوأتمنى أن يتم الأخذ  
بمملـكة    ة متعلق إلـكترونية  قع  اموهناك  أن   يف  الموقع   ، البحرينبالتعر مثل 
السياحية الذي ي  (Visit Bahrain)  كترونيإلـال ية  المواقع الأثر تكلم عن 

كون تأن  اقتراح  الوزارة    تدرس  أن  أطلب  ، لذاالتاريخية في مملـكة البحرين
  أو المستثمرين سواء الأجانب  ــ  المستثمرين  بهناك منصة إلـكترونية خاصة  

 10في مجال السياحة  الاستثمارــ حول إمكانية  والعربي جيالخلي يينالمستو على 
أوجه الدعم  و   ، القطاع السياحيفي    الفرص المتاحةن  بحيث تبي    ، في البحرين 

الاستثمار،  و للمستثمرين،  تقديمه  بالإمكان  الذي   على كيفية  الاطلاع  يتم 
التراخيص  موضوع  شأن  ب  .في هذا الجانب  لاستثمارلالمناطق المتاحة    وعلى

يف    بطلب الترخيص،   مطلوبة عند التقدموالاشتراطات ال موجود الوفق التعر
السياحية  ل الفنادق،  التي  لخدمات  ُ و تشمل  ُ الن  15  السياحة والمكاتب،  ول،  ز
هذا النوع من الخدمات    مثلمن  للاستفادة    ، عندما يتم التقديم الإرشادو

ً   تهامباشرو السياحية     ، المكانبا شروط تكون مرتبطة  في البحرين هناك دائم
  ،موضوع المؤهل العلميو   ،يةلموضوع الخ برة العمو  ،الملاءة الماليةو   ، العنوانو

استقلالية  وأيضً  شروط  و   ، مكتبالا  هناك  المكتب مساحة  ب  متعلقةكذلك 
 20تم مراجعة  الصيرفي، أتمنى أن ت  فاطمة  سعادة الأختعليه.    ةوافقحتى تتم الم

استبعاد يمكن  هذ   ه ما  منح    ه من  في  جدوى  ذات  ليست  التي  الشروط 
أمام من يرغب في الاستثمار في    االترخيص من عدمه حتى لا تكون عائقً 
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بسيط   مثال  عليالسياحة.  يتعلق    كمسأطرحه  أو  بفيما  السياحية  المكاتب 
في    ، يشترط فيها الخ برةوالتي    ئالسفن التي تكون مجاورة للمراف بالمرشدين أو  ب

ممكن الاستغناء عن موضوع الخ برة فيما يتعلق بمقدم  من الهذه الأمور    مثل
العمل  هذا    مثلطلب الترخيص والاكتفاء بأن يكون من يدير أو من يقوم ب

 ً ً   اهو من يملك مؤهل ً اعلمي  5ا بعض المواطنين سواء من الشباب أو من  . مثل
في    مر بعض أموالهاستثمافي  الآن    ونكثير منهم يرغب  ، المتقدمين في العمر

فيهوقد    ، السياحيةالأمور   والشروط  متتوافر  المواصفات  ولـكن كل   ، 
ى  كون لدت  ألاطبيعي  و  ، عامل الخ برة في مجال الإرشاد السياحي  مينقصه

، ولـكن لو تم تعيين العمل   اهذمثل  لم يباشر    أنه   هذه الخ برة باعتبار  الشخص
 10كن الاستغناء ممفمن المؤهل علمي في هذا الجانب  صاحب  شخص مختص أو  

العائق هو توافر الشروط كافة باستثناء شرط    حيث لا يكونبهذا الشرط  عن  
مباشرة هذا العمل. المواقع السياحية كذلك أمام  الخ برة الذي سيكون عائقًا  

ونحن   جدًا،  التجارة مهمة  وزير  عن  قرارات  صدرت  قد  أنه  تمامًا  نعلم 
المواقع السياحية في  فيها  الاختصاص ــ حُد دت  السابق ــ بحكم  والصناعة 

 15ا الجزر والمنتجعات، أي أن هناك متابعة في هذا الشأن، لـكننا ومنه  ، البحرين
مع ذلك نحتاج إلى الـكثير من العمل في هذا الجانب بسبب وجود مواقع  

خاصةً أن بعض الشروط وغير مقيدة كونها مواقع سياحية يمكن العمل فيها،  
تتضمن عدم إمكان العمل في هذه المنطقة، أو إقامة أي نشاط سياحي، ما 

ً لم   ً يكن هذا الموقع مقيدًا كونه موقع ا وفقًا للقرار الذي يصدر عن  ا سياحي
أن هناك بعض   أبي ن  أن  أود  السياحي  الجانب  على صعيد  المختص.   20الوزير 
الدول لجأت إلى موضوع السياحة مقابل رسوم معينة، بحيث تكون متاحة 

بالنسبة   أيًضا  المالية،  القدرة  لديه  الأشخاص  إلى  لمن  الموارد   أصحاببعض 
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تتوافر خدمات سياحية بسيطة يمكنهم أخذ أفراد أسرهم لابد أن    ،المحدودة 
بعض   تكون  لو  حبذا  هو  الأخير  الموضوع  ماديًا.  ترهقهم  لا  بحيث  إليها 
المنشآت السياحية الموجودة مثل المعارض بمثابة الحاضنات في فترات السنة  

لل تتاح  بحيث  ية،  سنو بفعاليات  مشغولة  تكون  لا  والشابات  التي  شباب 
 5أصحاب المشروعات، سواء كانت بموجب السجلات الافتراضية أو المهن 
الحرفية والمنسوجات، وذلك بأن يتم تخصيص هذه المعارض لهم، ويتولى 
من   المنتجات.  فيها  تُباع  بحيث  المخصصة  الأماكن  المستثمرين وضع  أحد 

البحرينية، نرى أن  خلال متابعتنا لسوق المزارعين أو مجمع العاصمة للمنتجات  
لمثل تلك الفعاليات، وسيكون في ذلك نوع    يحضرونالـكثير من الخليجيين  

النهوض   رويج التمن   في  نساعدهم  بحيث  البسيطة،  الأعمال   10لأصحاب 
بمشروعاتهم وإن كانت سجلات افتراضية، حتى تتحول إلى مؤسسات صغيرة. 

عة سابقًا، وكذلك هيئة  في الختام نحن فخورون بما بذلته وزارة التجارة والصنا
السياحة والثقافة، حيث نذكر هنا الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وجهودها  

  وقد كنا المميزة في مجال الآثار والسياحة والثقافة، ونرجو لها كل التوفيق،  
 15نتابع خطواتها في هذا الجانب، وكذلك النظرة الشمولية بشأن السياحة. أما  

التراخيص   والقرارات، فمن وجهة نظري أن ذلك  بشأن مراجعة شروط 
مهم جدًا، حيث إننا كلما يس رنا الشروط التي لا جدوى منها أصبح بإمكاننا 

 استقطاب أكبر عدد من المستثمرين، وشكرًا.
 

 20 الرئيــــس:

 شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
الل   ه والحمد لل   ه والصلاة والسلام على رسول شكرًا سيدي الرئيس، بسم   

الل   ه. أولًا قبل أن أوجه الشكر إلى وزارة السياحة أود أن أوجه الشكر إلى  
شنفوا   ، اللجنة التي  الفصاحة  هذه  على  ومقررها  اللجنة  رئيسة  وبالخصوص 

 5،  " إدلاء السياحة"أسماعنا بها. أولًا: أبدأ بالمادة الأولى التي تكرر فيها موضوع  
، هذا موجود في كل نقل للمادة الأولى. "أدل اء"هو    هناظن أن المقصود  وأ

الصيرفي،  فاطمة  الوزيرة  سعادة  وبالخصوص  السياحة  وزارة  أشكر  ثانيًا: 
والأخ الدكتور ناصر قائدي، وجميع الطاقم الذين نأمل منهم ــ بإذن الل   ه عز 

لأخت دلال وجل ــ تنشيط هذا القطاع المهم في البلد. لن أكرر كلام ا
الاستماع   إلى  نتشوق  فنحن  الإخوة لالزايد،  علي و  ، كلام  الأخ   10خاصة 

أنه  هذا  في  الرميحي   بالسياحة، وهي  مهمة تختص  نقطة  لدي  الخصوص. 
إلى الذهن في الجذب السياحي جذب السياح من خارج    بادريتدائمًا ما  

رى البلد، ولا شك أن هذا مهم ويجب العمل عليه وتشجيعه، وخاصة فيما ن
ونعلم من أن السياحة العائلية مردودها عال  على البلد، وأعتقد أن ذلك لا  
 15يخفى على أحد. أضيف كذلك أننا يجب ألا نركز على السياح من خارج  
البلد فقط، فإن عدد البحرينيين والمقيمين في البحرين أكثر بكثير من عدد  

الاهتم يكونوا هم  الخارج، ولذلك يجب أن  الأول،  الذين سيأتون من  ام 
يحب  بما  الاهتمام  يجب  لذا  والتغيير،  التنفيس  إلى  يحتاج  الجميع   هلأن 

لأنه  ونالبحريني مع    مأكثر؛  يتعارض  لا  وهذا  البلد،  في  عددًا  الأكبر 
الأمر  البحرين.  السياح على دخول  الخارج وتشجيع  بالزوار من   20الاهتمام 

نة والصدق والعمل  الثالث، ما أقسمنا وأقسمت سعادة الوزيرة عليه هو الأما
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يقة  و  ، لمصلحة البلد وخدمة الوطن والملك أعتقد أن الواجهة البحرينية العر
هي التي يجب أن نبرزها دائمًا للسياح، حيث إن الأجنبي دائمًا يحاول معرفة  
ثقافة البلد وواجهته، وأعتقد أنه من المهم تصدير ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا،  

قد أن أنجح البرامج التي رأيناها في البحرين هي  فأرجو الاهتمام بذلك. أعت
 5 جو الاهتمام بها، وشكرًا.رالبرامج الشعبية، فأ

 

 الرئيــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

شكرًا سيدي الرئيس، أود كذلك أن أوجه الشكر إلى لجنة الخدمات  
في على   يوجد  السياحية، حيث  المواقع  عن  يدور  الحديث  المميز.  تقريرها 

السياحية. وكما ذكر من سبقني في الحديث  للمواقع  يف  بقانون تعر المرسوم 
وهما الأخت دلال الزايد والأخ عادل المعاودة أن البحرين مليئة بالمواقع 

 15ؤل أوجهه  السياحية التي تعكس تاريخ البحرين وثقافاتها المميزة. لدي تسا
إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وكذلك إلى وزارة السياحة، هل تم  
تحديد كل المواقع السياحية في البحرين التي تمثل كل هذه التسميات الثقافية 
والتاريخية؟ وما هي المعايير التي وضعت لتحديد هذه المواقع والآثار والمواقع 

هذه المواقع وروجنا لها ستكون هذه    السياحية الأخرى؟ وبالتالي إذا حددنا
أكرر  السياح.  لجذب  مهمة  ومواقع  الدخل،  مصادر  من  مصدرًا   20المواقع 
السؤال: هل تم تحديد كل هذه المواقع السياحية في البحرين من قبل هيئة  

 السياحة؟ وشكرًا.
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 الرئيــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.  

 

 دكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: العضو ال 
 5شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الل   ه بالخ ير جميعًا. والشكر موصول إلى  

يق المرافق  الحضور الجميل للمرة الأولى من قبل سعادة وزيرة السياحة وللفر
لها. لدينا في البحرين العديد من الفعاليات السياحية التي تمتد على مدى العام  

وا ياضية، والمؤتمرات، وكذلك  كله كالمعارض،  الر والفعاليات  لمهرجانات، 
الفعاليات التي تهمنا كثيرًا وهي الفعاليات الثقافية، وخاصة الفعاليات التي  

الـ   مدى  وعلى  مؤخرًا،  الثقافة  هيئة  إيجاد   20نظمتها  في  المنصرمة   10عامًا 
جميع    فعاليات ثقافية مميزة جدًا في البحرين تجذب المثقفين ورواد الفكر من

أنحاء العالم. أحب أن أشير كذلك إلى السياحة العلاجية التي خص ها صاحب 
السمو الملـكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مؤخًرا باهتمام خاص، وشك ل  

بمناسبة استقلال وزارة السياحة عن  و لها لجنة تختص بالسياحة العلاجية.  
 15م جدًا من أجل تعزيز وزارة التجارة والصناعة، أعتقد أن هذا الموضوع مه

البنى التحتية للسياحة بشكل عام، والسياحة العلاجية بشكل خاص. نحن  
من   الـكثير  مع  استراتيجية  شراكات  إلى  العلاجية  السياحة  في  نحتاج 
مؤسسات الدولة. السياحة العلاجية تحتاج إلى شراكة استراتيجية مع وزارة  

الت وزارة  مرافق  ومع  والزراعة،  البلديات  تجارة  شؤون  غرفة  ومع  جارة، 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  الصحة، وكذلك  البحرين، ومع وزارة   20وصناعة 

أعتقد أن انفصال أو استقلال وزارة السياحة و إلخ.    والخدمات الصحية...
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عن وزارة التجارة والصناعة سوف يعزز كثيرًا من الاهتمام بالبنى التحتية  
 في السياحة بجميع أنواعها، وشكرًا.

 

 الرئيــــس:
 5 شكرًا، تفضل الأخ علي محمد الرميحي. 

 

 :العضو علي محمد الرميحي
بسعادة    أرحب  البداية  في  الرئيس،  سيدي  فاطمة    السيدة شكرًا 

هذا   في  ثقة  كلنا  ونحن  التوفيق،  لها كل  نتمنى  شابة  كفاءة  فهي  الصيرفي 
أود   المهمة.  الملفات  من  للـكثير  للتصدي  الشاب  يق  هذه  الفر  10استغلال 

ذكر الخطاب الملـكي  نسترة السياحة معنا اليوم لـكي  يالفرصة وهي وجود وز 
السامي لصاحب الجلالة الملك المعظم عندما قال "لن نسمح بأي شكل من  
كالبنيان   وسنقف  والتقاليد،  والعادات  القيم  لمنظومة  التعرض  الأشكال 

جم، ونحن في  المرصوص أمام أي غزو فكري". هذا الموضوع يجب أن يُتر
 15السلطات جميعنا مسؤولون عن هذا الأمر، ونحن على ثقة تامة بأن السياحة  
صاحب  توجيهات  لترجمة  الجميع  ثقة  محل  دائمًا  ستكون  ــ  الل   ه  شاء  إن  ــ 

رجو الاهتمام بهويتنا، ولن يُترجم هويتنا الوطنية إلا أبناء الجلالة؛ ولذلك ن
تسليم جميع ملفات السياحة لأبناء لذا يجب التركيز على موضوع    ؛ هذا البلد

ساعة الحديث عن أهمية    48البحرين وبناتها. كما سمع ورأى الجميع خلال الـ
الآن   السياحة  قطاع  في  أنه  أعتقد  وظيفية،  فرص   20حكومات جميع  خلق 

  ، هذا هو المؤشر الأول. تراهن على هذا القطاع لإيجاد فرص عمل الدول  
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نسبة مساهمة هذ  الثاني  المؤشرو لو أن  هو  أعتقد  المحلي.  الناتج  في  القطاع  ا 
سوف  فــ إن شاء الل   ه ــ    الإخوان في وزارة السياحة ركزوا على هذين المؤشرين

البحرين. السياحة في مفهومنا السابق كانت  شعب  يكونون محل شكر وتقدير  
محصورة في بعض الأمور التقليدية والمتعارف عليها، أما الآن فلدينا السياحة 

ياضيةالعلاجي ية   .ة، والسياحة الر  5ودورة الخليج الأخيرة المقامة في جمهور
السياحية  ما حققته  الإعلاميون تحقيق  ولا  الساسة  فيها  يستطع  لم  العراق 

ياضة   الشقيق،  الر العراق  بلدهم  يارة  لز الخليجيين  الإخوة  بجذب وتشجيع 
 فنتمنى للجميع التوفيق، وشكرًا. 

 

 10 الرئيــــس:

 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي. 
 

 العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على  

 15هذا التقرير، وكذلك تحية إلى سعادة وزيرة السياحة التي نرحب بها، وأضم  
يق عمل وزارة   السياحة صوتي إلى من سبقني في الحديث، وكذلك إلى فر

والرئيس التنفيذي والعاملين، ونوجه تحية شكر واجبة إليهم على ما يقدمونه  
ية   نَت رؤ ، وكان أحدَ  2030من تسهيلات لهذا القطاع الآن. البحرين دش 

ية أن يتم الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وأن   أهم أهداف هذه الرؤ
رو من  رئيسيًا  رافدًا  النفطية  غير  القطاعات  الوطني، تكون  الاقتصاد   20افد 

حيث نطمح دائمًا إلى أن تكون السياحة من أهم هذه الروافد، خاصةً أن  
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أن بمعنى  الأخرى،  القطاعات  يحر ك  مستقل  قطاع  السياحة  يحر ك    هقطاع 
يُوْج د فرص عمل، ويحرك   القطاعات الخدمية، ويحرك قطاعات رديفة، و

ي قطاع  ويحرك  المؤتمرات  و  يحرك قطاع المنشآت والمرافقو   ة،الأسواق التجار
قطاع السياحة  في  النقل بشكل عام البحري والجوي وغير ذلك. الاستثمار  

ً ــ  والأكثر من ذلك    ، يحرك قطاعات أخرى رديفة  5أن الدول  ــ  ا  كما نعلم جميع
تستقطب الاستثمار بمعنى أن هناك علاقة مباشرة بين وتستقطب السياحة  

ية وغيرها.  الاستثمار في السياحة والاستثمارات     إلى  نطمحالأخرى التجار
يكون أك  أن  اهتمام  تفضل  بر  بهناك  الداخلية كما  عادل   الأخالسياحة 
ر في بصوته، وكذلك أن يكون هناك استثمار أكإلى  وأضم صوتي    ، المعاودة 

 10موروث  وي  جالسياحة العائلية. البحرين حباها الل   ه سبحانه وتعالى بموقع استراتي
باعتمادها على السياحة ف  ، يقبل الآخر  يمجتمع ساحلوشعب طيب  وثقافي  

 ،وأعتقد أن السياحة العائلية هي من ستكون الرافد الأكبر،  تسوق لهويتها
قد  حديثة  وزارة  وهي  السياحة  وزارة  دشنتها  التي  البرامج  أن  وأتصور 

 ً ا هناك قطاعات ولهم شكرنا على ذلك. أيضً ،  ا في هذا الجانباستثمرت كثير
 15بكل تأكيد،  من ضمنها السياحة العلاجية  وخرى للسياحة أتصور أنها مهمة  أ
ً و ً تستطيع البحرين فعل في منطقة توجد  ا  ا أن تنافس فيها بحكم أنها جغرافي

خدمات لوجستية كثيرة. البحرين تستطيع أن تستثمر وتنجح  وجود  وسط مع  
ناعات التقليدية قائمة على الصالأن تستثمر في السياحة  و  ،في سياحة المؤتمرات
إعادة ــ  دلال الزايد    الأخت صوت  إلى  وأضم صوتي  ــ  وغيرها. أتمنى كذلك  

المنظمة  ال القرارات  في  السياحة لنظر   20قرارات الالمثال  سبيل  وعلى    ، قطاع 
ُ   مثلخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات السياحية  ال تنفيذية  ال زل الفنادق والن

،  وغيرها   مكاتب السياحة والسفر وية  الشقق الفندقووالاستراحات والمطاعم  
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مختصة  ــ    أتمنى  كما وزارة  لدينا  واليوم  الجديدة،  المراجعة  هذه   في ضمن 
استراتيجية    معمتوافقة    لتكون  قراءة هذه القراراتالوزارة  أن تعيد    ــ  السياحة

رافدً  تكون  وأن  السياحة،  قطاع  دعم  في  ً البحرين  أساسي روافد  ا  من  ا 
ً بكل تأكيد  الاقتصاد الوطني.   ا أضم صوتي إلى صوت اللجنة وأدعوكم جميع

ً ، والمرسومهذا لموافقة على إلى ا  5 ا.شكر
 

 الرئيــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي.  

 

 10 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي: 

  لدي ولـكن    ، خواني إصوت  إلى  ضم صوتي  أ  شكرًا سيدي الرئيس،  
الأنشطة ما شاء الل   ه كثيرة في البلد وخاصة في    ، وزارة السياحةلاستفسار  

هل هناك رقابة على الأسعار من   ، الدانة  مسرحالفترة الأخيرة مع وجود  
 ؛ أن الأسعار جيدة وفي متناول الجميعي أحس  نلأن  ؟وزارة السياحةقبل  
ً كان  لكلذ  15  أتمنى أنإضافة إلى السياحة العلاجية أيًضا ا. جدً  االحضور كبير

وصناعة   غرفة تجارة أن  ن  أظو  ، يكون هناك تشجيع على السياحة التعليمية 
ً اح  البحرين خاصة في التعليم العالي.  وع السياحة التعليمية  يشجت  اولت كثير

الخليج   الل   ه جزيرة صغيرة في  البحرين ما شاء  ولـكن عندنا    ، العربيمملـكة 
لتعلم في بغية ا  يأتون  أخرى من دول  وأعداد هائلة من جميع دول الخليج  

 RCSI 20  فلدينا  ،الطب  مثل وجود تخصصات تعليمية  في ظل  البحرين وخاصة  
العربي  الخليج  تعد    ، وجامعة  وأهاليهم  ألطلبة  لالسياحة  وزارة  فماذا  نفسهم 
قالت   ــ كمالمستثمر  ا  يخص  مافيو   .اجدً   ةمهمنقطة  هذه    ؟الذين يكونون معهم
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تلــ    الزايد   لالد  الأخت أن  أساس  وهي    ،خبرة   لديهكون  ابد  شرط 
ا وخاصة إذا أردنا خبرة عالية جدً   ين ذووالموظف  . يجب أن يكونللمستثمر

بحيث  هناك تخصصات    تكون  أن   أتمنى  .العالم نفتح مجال السياحة لدول  أن  
ً ليكونوا مهيأين  لغات  التخصص    يستطيع الطلاب دراستها مثل ً شخصي ا  ا ونفسي

 5، وزوار البحرين في التعامل مع الأجانبمن أجل  السياحة    قطاعفي  للعمل  
لذا أرى    ؛ عامل معهمللتمرشدين    فلابد من وجود  ركروز الخليج أجانب كث

المختلفة  تخصص اللغات  بالإضافة إلى  سياحة  الخصص  تالجامعات  توفر  أن  
ً ا، وجدً  ة مهملأنها تخصصات   ا.شكر

 

 10 الرئيــــس:

 شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي. 
 

 العضو طلال محمد المناعي: 
الرئيس،   سيدي  أرحب    شكرًا  أن  الوزيرة ب أود  يق و  سعادة  الفر

 15أن أطرح موضوع    بودي  .الإخوان والأخوات  كلاموأثني على    ، المصاحب
المعارض  المعارض  ف  ، صناعة  مراكز  أفضل  من  مركز  لديها  اليوم  البحرين 

والمؤتمرات في الشرق الأوسط، وأكبر دليل على بداية النجاحات هو نجاح  
أن  المعرض   يجب  هذا  ولـكن  البحرين،  في  من    تبعهتمجوهرات  العديد 
لذاالنجاحات سعادة    ؛  على  لجذب  أقترح  توجه  هناك  يكون  بأن  الوزيرة 

 20  ،الآن في العالم   اقتصاداتهاصاعدة في  الاستقطاب الدول  لمعارض عالمية  
آسيا    بيلعلى س آسياالذين  المثال دول جنوب شرق  نمور  ويعتبرون    ي ه، 

مؤسسة    توجدمجموعة من عشر دول لديهم منظمة عامة في جاكرتا، وكذلك 
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من ضمن نشاط  وهي مجلس دول الآسيان والبحرين.  وأنشئت في البحرين  
في ومعارض في الصين  ب   القيامالأمانة العامة لمنظمة دول جنوب شرق آسيا  

كون هناك  سيسعادة الوزيرة    على الفكرة  هذه    يطرحأعتقد ب و  ، هونغ كونغ
البحرين قد خاطب فيما سبق وزارة  ومجلس دول الآسيان  واستقطاب،  

 5لأنه   ؛ ودي أن يكون هناك جذب لهذه المعارضبو   ، السياحة بمسماها الآن
والأمانة العامة في جاكرتا   ، متنوعةوعشر دول باقتصاديات صاعدة    توجد

دمج معارض دول قمنا بوإذا    .أبدت دعمها لعمل هذا المعرض في البحرين
الخلي  مجلس بحيثالتعاون  مقر  جي  المعرض    هايكون  لعرض ليس  الدائم 

ل  فقط  المنتجات والحضاري  وإنما كذلك  الثقافي  مؤتمرات جذب ولتبادل 
المنطقتين بين  ما  المقترحات    ةواحد أن هذه  تصور  فأ  .الاستثمار   10التي من 

متكررة  تكون  بحيث    نراهاأن    نتمنى الرافد  وهناك معارض  تعكس  شاملة 
ً و ، الاستثماري فيها ما بين البحرين ودول العالم  . اشكر

 

 الرئيــــس:
 15 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان. 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الل   ه الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على  

و  وسلم  وصحبه  آله  وعلى  محمد  في  سيدنا  سبقوني  الذين  إخواني  أشكر  بعد. 
 20الحديث عن المعالم السياحية، وأعتقد أن لدينا في قوة دفاع البحرين المتحف 
ية الموجودة في الخليج   العسكري، وهذا المتحف من أحدث المتاحف العسكر
العربي. بالإضافة إلى ذلك هذا المتحف يجسد ما مرت به قوة دفاع البحرين 
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 ً ا عن تاريخ البحرين في مختلف العصور السابقة التي  من نهضة وتطور، فضل
البحرين وصولً  فتح  البحرين من خلال هذا شهدت  إليه  إلى ما وصلت  ا 

لذلك آمل أن يكون المتحف العسكري ضمن اهتمام وزارة    ؛ التاريخ المشرف
 ، وشكرًا.السياحة من خلال المعالم السياحية الموجودة في مملـكة البحرين

 5 

 الرئيــــس:
يض.    شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العر

 

يض:  العضو الدكتور أحمد سالم العر
 10فاطمة الصيرفي مشاركتنا   لسعادة الوزيرة شكرًا سيدي الرئيس، أبارك   

هذا اللقاء، وأشكر رئيسة اللجنة والمقرر على هذا التقرير المتميز. أضم صوتي 
إلى صوت الدكتورة ابتسام الدلال بالنسبة إلى تشجيع السياحة العلاجية،  

الـكثيرة  خصوصً وأنه قطاع مهم،  وأعتقد   المستشفيات  تقديم  وا عند إنشاء 
قادمين من الالسياح    عددلى  إذا نظرنا  إ  اصةهذا الـكم من العلاجات، وخ

 15في صدارة الدول  لتكون  يشرف البحرين    ، فهذالى مركز القلبإدول الخليج  
التركيز على   سعادة الوزيرة تقديم هذه الخدمات. كذلك أرجو من  لالخليجية  
فعندنا مواسم دينية كثيرة في    ، التسمية   تذا صح إ  السياحة الدينيةبما نسميها  
الدينية إدنا  وعن  ، البحرين الطقوس  لممارسة  الوزارة   ، جازات  على  فأتمنى 

لاستقطاب   بها  الاهتمام  الخليجتشجيع  دول  في  لرفد    ، إخواننا  وذلك 
ب الدولة  الخليجالـميزانيات  دول  من  الديني  المجال  في  السياح  من   20  ، كثير 

 ً    .اوشكر
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 الرئيــــس:
 .  مرة أخرى شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد 

 

 العضو دلال جاسم الزايد:
 5نسيت  عن المداخلة مرة أخرى، ولـكنني  شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر   

أ   نقطة ت ودنا  ب  .قولهاود  مهمة كنت  يسمى أن  بما  منظومة  هناك  كون 
لسنا في   أنناصحيح  .  امطلوبة جدً الهذه من الأمور  ف  ،بالتشريعات السياحية

المثال   سبيل، ولـكن على  السياحية  مورخلو من مسألة التشريع المنظم للأ
مادة البموجبه تعديل القانون الأصلي النافذ.    تم نحن اليوم نناقش رابع مرسوم  

 10كانت تنص على مسألة أن تنظر المحكمة    م1986سنة  في القانون الصادر    6

المتعلقة   الدعاوى  في  السياحيبالمستعجلة  ب  ، القطاع  أن  الضبط  والنص  هو 
لا   الاستعجال.  بالسياحة على وجه  المتعلقة  الدعاوى  المختصة  المحكمة  تنظر 
أريد أن أدخل في كثير من الأمور القانونية في هذا الجانب، ولـكن باستقراء  

الدعاوى المتعلقة  بأي دعوى مرتبطة  أنه  مادة وجوبية بمعنى    فهيهذه المادة  
 15ن قانون المرافعات المدنية  أبالسياحة تختص فيها المحكمة المستعجلة. ونحن نعلم  

خضع   ية  التعديلات  للعديدوالتجار لأوجه  يضً أ  ،من  معين  بيان  في  ا 
المستعجلة   القضايا  في  المستعجلة  المحكمة  القضايا    هناكاختصاص  بعض 

ن كانت بشكل عام  إتبطة بالسياحة ولـكنها ليس لها صفة الاستعجال أو  مر
الموضوعية   الطلبات  تُ البموجب  عنمذكورة  بطبيعتها   ى عاود  خرج 

 20صيلة  أهذه مسؤولية  ف   ، ترتيب متبادلهناك  ن يكون  أ  ذا أتمنىل  ؛ الاستعجال
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  لناعد    سابقةنحن في مراسيم  ف  ، مراجعتهافي  لسلطة التشريعية  إلى ابالنسبة  
ي شيء مرتبط  أ و  أالطعن في حالة رفض الترخيص  ب بطة  فقط الأمور المرت
شكل بنظمنا مسألة الطعن وآليات التظلم منه. ولـكن  و  ، بأمور التراخيص

ا  يضً أن يتم النظر بشأنها.  أتتطلب  فهي  عام فيما يتعلق بالدعاوى السياحية  
 5الذي تم تعديله بموجب المراسيم  و  ، اوهذا شيء هام جدً ،  موضوع التصالح

لو حدثت خلافات   ُ اللاحقة بحيث  التصالحدخَ ي فيها  لو    .ل  خذنا  أولـكن 
نها ليست مقتصرة على موضوع  أل ــ  بشكل عام تنظيم التشريعات السياحية  

الشخص الذي سيستثمر أمواله في   هول سؤال يسألــ فأ  غيره   وأ ترخيص  
ما هي التشريعات    ، تنشيط هذا القطاع لى استقطابهم لإالسياحة والبلد بحاجة  

ا  تحمي  السياحة؟  التي  في  ضمن  بالإضافة  لاستثمار  نرى  أن  نتمنى  أننا   10إلى 

ــ هذا ليس ضمن مداخلتي وإنما ما طلبته مني    استراتيجيتكم المختصة بالسياحة
ً الأخت سبيكة الفضالة للأمانة حتى أعطيها حقها ــ م  ان حيث التنظيم تعاون

الداخلية  بين   لمداخلة  ووزارة  تتمة  وهذا  الأمور،  لضبط  السياحة  وزارة 
عادل المعاودة وعلي العرادي. من المهم أن تكون هناك سياحة   وينالأخ

 15منظمة وآمنة، حيث إننا في البحرين نادرًا ما نشهد شيئًا من الممارسات غير  

دوا خلالها السياحية، وأذكر عددًا من الفعاليات التي تمت في دول شقيقة أشا 
الالتزام   السياحة من حيث  أن  بمستوى  نتمنى  البحرين.  مملـكة  في  والتنظيم 

يا    يكون هذا العمل متكاملًا، ونأمل أن يتم وضع الحماية التي اقترحتها عليك  
الوزيرة   يتعلسعادة  فيما  الإلـكترونية، وذلك  المنصة  في  الصيرفي  ق  فاطمة 

 20لة الدكتور محمد علي حسن عن  بمباشرة السياحة والاستثمار. بخصوص مداخ

المرسوم بقانون وأيًضا فيما سبق أنه جاء في النص  هذا  المواقع، من الجيد في  
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النافذ الذي أعطى الصلاحية للوزير المعني، أن يضم ن باستمرار ما يستجد  
 تتمثل في أن هناك  من مواقع سياحية بموجب قرارات يصدرها، فهذه ميزة 

يضً  ً   اتفو يعي المواقع مختصة بع للوزير المختص بأن يصدر قرارات  من المشر  اتشر
جدًاوجاء  السياحية.   الممتازة  الإضافات  بعض  بقانون  المرسوم  لعدم   في 

 5يمكن للوزير أثناء مباشرته الأمور المرتبطة    ومنها أنه  عرقلة العمل السياحي

لسياحة أن يدرج نشاطات أخرى غير المنصوص عليها حصرًا في القانون،  با
نها كونها خدمات سياحية بحيث تُنشأ وتُدرج تحتها كونها خدمات  وأن يضم  

 سياحية بموجب هذا التفويض، وشكرًا. 
 

 10 الرئيــــس:

 شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.  
 

 العضو علي حسين الشهابي: 
ممثلة    السياحة  وزارة  أشكر  أن  أحب  بداية  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

يق الذي معهم. أحببُت بسعادة الوزيرة وسعادة    15الدكتور ناصر قائدي والفر
في البداية أن نكون مع المرسوم بقانون وتعديلاته، حيث إن وزارة السياحة 
اليوم سوف يكون تحتها مركز جديد للمعارض، وهذا المركز بصالاته الـكبيرة  

المرسوم بقانون لنسمح بالتفرغ لصناعة  هذا  لذا نحن مع    ؛يحتاج إلى عمل كبير 
عارض. نحن نحاول اليوم أن نملأ جدول المعارض طوال السنة، وهذا  الم

مل كبير يقع على عاتق    20الوزيرة. الأمر الآخر هو بخصوص صناعة سعادة  ح 
آلاف سائح يأتون    3البواخر السياحية، وهنا نشكر الوزارة، حيث كنا نستقبل  
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إلى   اليوم  ووصلنا  البحرين،  ومؤخرً   6إلى  الوزارة،  بفضل  سائح  ا آلاف 
البحرين في  السياحية  السفن  مرة Overnight)  صارت  لأول  نشكر    ، ( 

( قريبًا.  Homeportingوإن شاء الل   ه نرى الـ)  ،وزارة السياحة على ذلك
 لوزيرة الموقرة، وشكرًا.سعادة اأنا مع التعديل ونرجو كل التوفيق ل

 5 

 الرئيــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الـكعبي. 

 

 محمد الـكعبي:العضو جمعة 
لجنة    وأعضاء  رئيس  إلى  موصول  والشكر  الرئيس،  سيدي   10شكرًا 

التي   السياحية  السفن  البحرين عبر ميناء    تصل الخدمات. سأتكلم عن  إلى 
أنا عملت في هذ بالواجب   38المجال زهاء    اخليفة بن سلمان.  سنة، وقمنا 

أو   باخرتان  البحرين  إلى  تصل  تسهيلات.  قدمناه من  بما  عاتقنا  على  الذي 
 ً يب ا أسبوعيًا خلال الفترة ما بين شهر نوفمبر إلى شهر مارس، ومعظم  ثلاث تقر

 15فرد  1000سائح، بالإضافة إلى  3000إلى  2000البواخر تحمل ما يقارب 

رجو من وزارة السياحة تقديم كل التسهيلات لهم؛  ضمن طاقم السفينة. أ
 لأن هذا المجال مهم ويساعد على تنشيط السياحة في البلاد، وشكرًا.

 

 الرئيــــس:
 20 شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.  

 



 
 

 4المضبطة   م15/1/2023                 (  47)            1الدور   / 6 الشورى / الفصلمجلس 

General -  عام 

 العضو إجلال عيسى بوبشيت:
الل   ه وبركاته. تأك  الرئيس، السلام عليكم ورحمة  لما    ايدً شكرًا سيدي 
سعادة العضو علي الرميحي بشأن ما جاء في الخطاب الملـكي السامي    ذكره 

ية الوطنية البحرينية، في أحد المجمعات   بخصوص القيم المجتمعية وتعزيز الهو
ية ) ية ُصم مَ برنامج لطلب عضو  5( فيه، وخص تحديد Membershipالتجار

ضمن  وأخرى  وأنثى  ذكر  خيارات  وضع  الشديد  الأسف  ومع  الجنس، 
هذا التطبيق! وهو تطبيق للهاتف )الموبايل(، حيث إنني دخلت  خيارات  

ية في هذا المجمع التجاري. سؤالي هنا   عليه بـ)الموبايل( وحاولت عمل عضو
موجه إلى سعادة الوزيرة: هل هناك رقابة على هذه المضامين أو )الفورمات(  

 10 التي تقدم سواء في البرنامج أو ما شابه؟ وشكرًا.
 

 الرئيــــس:
 رًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي. شك 

 

 15 العضو علي حسين الشهابي: 

شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مبنى المسافرين في الميناء، أرجو من  
يق وضع لوحات إرشادية،    هوزارة السياحة أن تستثمر بشكل أكبر عن طر
 ،آلاف سائح والمبنى خال ، فيمكن لنا استثماره  6حيث إننا نستقطب اليوم  

ية ستكون في مملـكة البحرين، هذا أولًا. ثانيًا:   حيث إن الفرص الاستثمار
 20بالنسبة إلى المرشدين السياحيين، نرجو تخريج عدد أكبر متقن للغات مختلفة، 

ون مع معاهد مختصة باللغات. صحيح أن الجميع يتكلم اليوم عن وذلك بالتعا
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مهم؛  أمر  باللغات  الإلمام  ولـكن  بوجودهم،  ونرغب  سياحيين،  مرشدين 
لأننا نستقطب الألماني والإيطالي وأصحاب لغات عدة، فيجب أن نستثمر  

أمامنا،  الذي  من أجل المستقبل  فيه  فيهم، ويجب أن نركز على الاستثمار  
 وشكرًا. 

 5 

 الرئيــــس:
شكرًا، على كل   أنا أشكر الجميع على ملاحظاتهم، ونتفق مع كل ما  

قيل، وهناك الـكثير الذي لم يُذكر في هذه الجلسة. أنا فتحت الباب أمام  
الجميع لإبداء الآراء والمداخلات والتعليقات رغم أننا أمام مرسوم بقانون 

 10وزيرة معنا،  يجب التركيز عليه، ولـكننا أردنا استغلال فرصة وجود سعادة ال

وكذلك الإخوة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بحيث نتبادل وجهات  
خاصة  والنظر معهم، وهذا سيكون جزءًا من التفاعل مع مؤسساتنا الرسمية،  

إذا كان الهدف هدفًا وطنيًا للارتقاء بمستوى هذا القطاع إلى المستوى الذي  
ن أعطي الكلمة لسعادة الوزيرة،  يستطيع أن يساهم في اقتصادنا الوطني. قبل أ

قيل ما  إلى كل  أتطرق  لن  إنني  أقول:  أن  أثير   ،أحببت  أن  أود   15ولـكن 

ٌ نقطتين طالما أنكم فتحتم الشهية للمداخلات. ما أود أن أقوله هو شي  واحدٌ،    ء
وهو أن البحرين زاخرة بالإمكانات في كل الجوانب، حيث إن هناك بعض  

تعرفونها ــ لن أذك التي  تملك شيئًاالدول  لا  الموارد والمقومات   رها ــ  ،  من 
نحن نملك كل شيء ويجب و  ، ولـكن السياحة لديها منتعشة انتعاًشا كبيرًا

لذلك كان  أفأنا    ، أن نكون أكثر منهم لدينا كبيرة،  الإمكانات   20عتقد أن 
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وزارة خاصة   بإيجاد  الل   ه  العهد حفظهما  ولي  وسمو  الجلالة  قرار صاحب 
ا إلى  نظرًا  قطاع  بالسياحة  ثانيًا:  أولًا.  هذا  وأهميته،  القطاع  بهذا  لاهتمام 

السياحة ــ كما يقولون ــ قطاع منتشر، سواء كان من ناحية الدخل أو من  
ناحية إيجاد فرص عمل، ونحن من خلال كل الكلام الذي نتكلم فيه سواء  
 5في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، أو في وسائل التواصل الاجتماعي 

( لا نتطرق إلى من يتكلمون عن فرص العمل في القطاع Social mediaالـ)
السياحي أبدًا. بلا شك قد تكون هناك اعتبارات دينية، أو مجتمعية، أو قد 

 ً أو غيرها،   اأو مطعمً   اتكون هناك اعتبارات أخرى، ونحن عندما ندخل فندق
المثال  لا نجد المواطن يعمل في هذه الأماكن. بينما عندما نذهب على سبيل  

أو   مصر،  ية  جمهور باكس اسطنبول إلى  أو  دول  ــ،  عن  أتكلم  وأنا  ــ   10تان، 

الشيخ إسلامية ــ لا نجد إلا أبناء البلد يعملون في هذا القطاع، فنرجو من  
جوا الشيخ  أو  المعاودة  نكون  عادل  أن  عباس  للسياحة  د  مثل  مشجعين 

. الأمر الآخر الذي أردت ذكره أوجهه إلى في الدول الإسلاميةإخواننا  
سعادة الوزيرة، وهو أن يكون العمل متوافرًا وأن يكون المردود مجزيًا لأبناء 

 15العمل في المنشآت السياحية، سواء كان في الفنادق في  البلد الذين يرغبون  

أو المطاعم أو المنشآت الأخرى. أحببت فقط أن أثير هذه النقطة حتى لا 
ا التي قد تكون في ذهن الإخوان سواء في وزارة  ننساها.  لنقطة الأخرى 

أن يكون هناك كتيب  هي  السياحة أو في هيئة البحرين للسياحة والمعارض،  
صدر مثل هذا الـكتيب ، أعتقد أنه لو أ  البحرينالسياحة في     قطاعشامل عن  

الأماكن اسواء كان عن صناع  أو  ية،  الأثر الأماكن  أو عن  التراثية،   20تنا 

فيجب أن  إلخ،    ساحلية، أو المنتجعات أو الخدمات الصحية والتعليمية...ال
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وعيًا للإمكانات السياحية    وجدست لى الزوار والسفارات وغيرهم؛ إذ  عتُوزعه  
التي نعيشها، فنرجو  أن نرى مثل هذا الـكتيب أو هذا المجلد الذي يعكس  

دور   له  الإعلام  إن  السياحية، حيث  البحرين  تنشيط إمكانات  في  كبير 
ا ا موفقً السياحة. في الأخير أحببُت أن أقول: إن اختيار الوزيرة كان اختيارً 

السياحة ابنة  فهي  لل   ه؛  وزيرة،    ، والحمد  تكون  أن  قبل  للسياحة   5ومتحمسة 

وحماسها الآن أكبر، والشكر كذلك موصول إلى الإخوان في هيئة البحرين 
عل وأشد    لهم  وأباركُ  والمعارض،  نقلة  للسياحة  من  شهدناه  فيما  أيديهم  ى 

خاصة أن الفترة التي استحدثت فيها الوزارة  ونوعية للسياحة في البحرين،  
أشهر، فإن شاء الل   ه المقبل سيكون أفضل وأحسن عدة  فترة قصيرة لا تتجاوز  

 10وأكبر، وسيحقق آمال الجميع. سأعطي الآن الكلمة لسعادة الوزيرة كي ترد  

ه نحن في الأخير متعاونون معهم في كل ما من  على ما ذُكر، وإن شاء الل    
شأنه الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم. تفضلي سعادة السيدة فاطمة بنت 

 جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. 
 

 15 وزيرة السياحة:

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى أصحاب السعادة.   
ة البحرين للسياحة والمعارض،  ومما لا شك فيه كوننا في وزارة السياحة وهيئ

نتطلع إلى العمل مع مجلسكم الموقر من خلال هذا القطاع الواعد الذي يعتبر 
المرسوم  البحرين.  مملـكة  في  الدخل  مصادر  يع  لتنو الأساسية  الروافد  من 
والتجارة،   الصناعة  عن  السياحة  شؤون  لفصل  إجرائية  كآلية  جاء   20بقانون 
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ممارسة مهامها، ومهام هيئة البحرين للسياحة وليعطي وزارة السياحة الحق في  
يسعدني اليوم أن الأمور التي تم والمعارض، ومهام مجلس الإدارة كذلك.  

يع نحن نعمل عليها في   طرحها من ق بَل أصحاب السعادة هي أمور أو مشار
 تم   التي  السياحية  الاستراتيجية  في  وجاءت وزارة السياحة وفي الهيئة كذلك،

 5  الرئيس،  معالي   لي  تسمح  إذا .  م2026  إلى  تمتد  التي  الماضي  العام  في  إطلاقها

 سعادة.  إليها  أتطرق  أن  أود  السعادة   أصحاب  أثارها  النقاط  بعض  هناك
  الإلـكترونية،  المنصة  وهو  جدًا  مهم  موضوع  إلى  تطرقت  الزايد  دلال  الأستاذة 

 الأراضي   لاستثمار   منصة   هناك  أن  أنوه   أن  اليوم  يسعدني  المجلس   خلال   ومن
  بدأنا   السياحية،   بالجهة  الخاصة  الاستثمارات  تحتها  تدرج  التي  الحكومية
يع  قبل  من  يدرج  المشروع  وهذا  الجانب،   هذا  في  خطوات  10  المالية  وزارة   مشار

 جدًا   مهم  موضوع  إلى  تطرقوا  السعادة   أصحاب  من  عدد.  الوطني  والاقتصاد
 صدد   في  والمعارض   للسياحة  ين البحر   هيئة  السياحيين،   المرشدين  بشأن

  الخطط  لتوحيد  العالمية  السياحة  منظمة  مع   شامل  برنامج  من  الانتهاء
 السياحية  للمكاتب   وأيًضا  السياحيين،   للمرشدين  التدريبية  والإجراءات

 15 بالمواقع  خاص  موضوع  إلى  تطرق  حسن  علي  محمد  الدكتور  سعادة .  لاحقًا

ية  قرارات  ستة   إصدار  تم   سابقًا  السياحية،    السياحية،  المواقع  هذه   تحدد  وزار
ية  قرارات  إصدار  بصدد  أيًضا  نحن   بقانون  المرسوم  ظل  وفي  امتدادًا  وزار

ية  للقرارات   إليه  تطرقت  ما  يخص  فيما.  السابق   في  صدرت   التي  الوزار
  ليست   الأسعار   رقابة  الأسعار،   رقابة  بشأن  الـكوهجي  فاطمة   الدكتورة   سعادة 
ية  اجتماعات  لنا   ولـكن  السياحة،   وزارة   في  اختصاصنا  من  20 القطاع   مع  دور

  الأخيرة  الآونة   في  أنه  وأعتقد  تنافسية،   تكون  سياحية  باقات  لتحديد  الخاص
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  تطرحها   التي  الأسعار  خلال   من  تنافسية  فيها  البحرين  مملـكة   أن   لاحظنا
ية  الاجتماعات  وهذه   خارجيًا،  أو  داخليًا  سواء  للسائح   وزارة  بين  ما  دور

  أمور  هناك.  والمعارض  للسياحة  البحرين  وهيئة   الخاص  والقطاع  السياحة
  يخص   فيما  الشورى  مجلس  أعضاء  السعادة   أصحاب  إليها  تطرق  كثيرة 

 5  هذه  وكل  التعليمية،   السياحة  وكذلك  العلاجية  والسياحة  العائلية  السياحة

يع  ونتطلع   السياحية،   استراتيجيتنا  في  واضحة  كمبادرات  تحديدًا  تندرج  المشار
 مجلسكم   مع  أيًضا  المبادرات  هذه   ولمراجعة  المبادرات،   من  المزيد  عمل  إلى

 .وشكرًا الموقر، 
 

 10 الرئيــــس:

 شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 
 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
كل  أولًا:  .  واستدراك ثان    كان عندي تعليق  شكرًا سيدي الرئيس،  

 15،  السياحة النظيفة على  إجماع  أن هناك  وأعتقد    ، للسياحة  االكلام كان تشجيعً 

لـكن أريد أن أنبه سعادة الوزيرة والمختصين إلى تسهيل دخول الناس إلى  و
ً   هلأن  ، تعقيدالوعدم    ، البلد ص يعقد  شجيع، ولـكن يأتي ن هناك تا يكون  أحيان

الطلب عن دم  بعضهم يقحيث إن    ،كثير من الحالاتالـ صادفنا  و   الأمور، 
يق حسب علمي أنا بهذا حصل  و ، جواب  هويدفع ولا يأتي  (online) الـ  طر

 20وهناك  سياحة نظيفة  ،  ن السياحة تنقسم إلى قسمينأ  معلوم  ثانيًا:الشخصي.  
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  . تكلموا عن السياحة النظيفة   الأعضاءوجميع    ، إجماع على قبولها وتشجيعها
 لا أعتقد فقط و  ، جواد عباس  اسمي واسم الشيخمعالي الرئيس  يا  ذكرت  

، كل زميل   وأخت   كل أخ    ، كل واحد فينا  وإنما  عباس  أنا والشيخ جواد
 .ع السياحة النظيفة يشجت  أجمعتم علىوزميلة وعلى رأس هذه القائمة معاليكم  

كما  يشجت البحرين  بها  تتميز  سياحة  وهي  العلاجية  السياحة  دائمًا ع   5 يذكران 

يض،  تور أحمد  والدك  الدلال  الدكتورة ابتسام ونحن نعلم قدرات البحرين العر
يومين أو السائح الذي يأتي  لمدة    أتىكم يصرف السائح إذا    وتصورها،  وإمكانات
ً   ، للعلاج  يطانيا لوأنا أعرف شخصي تعالج في البحرين عن  يا من جاء من بر

المستشفيات في البحرين وأعجبه العلاج    ىحدإسبق أن زار  سرطان لأنه  ال
يطانيا وتعالج في البحرين والحمد لل   ه    ، والتعامل ً   ىتشاففجاء من بر  10  .اورجع سالم

ياضية  أن ينشط الإعلام و  واحدلاعب  على سبيل المثال بإمكان   السياحة الر
أبدً  نحن  الخليج.  دول  فعلت  النظيفة  كما  الوسيعة  السياحة  نعارض  لا  ا 

ية والمعارض   التعليمية والعلاجية  ياضية والتجار لا نحصر السياحة على  و  ، والر
في كل أمورنا وفي قسمنا    نراعي  جوع، ونحنأمور لا تسمن ولا تغني من  

 15  ،لجميع وافق على ذلك الرميحي، واالأخ علي    ذلك  اكما ذكر أيضً   ربنا وقيمنا 

عائقً إلى  إشارة  هناك  كون  تقد  و نكون  قد  أبدً ئعابلسنا  ونحن    ا، أننا  ا،  ق 
ً و  ، يأتي إلا برضاه وطاعتهالفضل من الل   ه ولا  أنلـكننا نعلم و  .اشكر
 

 الرئيــــس:
 20ن أ لبنا  ولـكن ط  ، عائق  إنكم نقل    لم فقط ملاحظة بسيطة، نحن  شكرًا،   
 تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  ا مشجعين.تكونو
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 العضو علي عبدالله العرادي:
 فقط   المرحلة،   هذه   في  الكلمة  طلب  عن  أعتذر   الرئيس، شكرًا سيدي   
 غير  الممارسات  نظيفة،   غير  سياحة  توجد  لا   قانونيًا  أنه  إلى  أنوه   أن   وددت
  وأي   للقانون،   مخالفة  وهي  بالبشر،   اتجار  هي  بل  سياحة  ليست  هي   النظيفة
 5  أضم   وبالتالي  القانون،   تخالف  فهي  نظيفة   غير  سياحة  لديها  أن  تدعي  دولة

  سياحة   هي  الأساس  في  السياحة.  المعاودة   عادل  الشيخ  صوت  إلى  صوتي
ية  غير  أو  النظيفة  غير  الممارسات   أما  نظيفة،    تندرج   لا  الأخلاقية  غير  أو  السو

  لل   ه   والحمد  للقانون،  ومخالفة  بالبشر  اتجار  هي  بل   السياحة،   تحت  الأساس  في
.  النظيفة   السياحة  تستقطب   عربية  إسلامية  دولة  البحرين  مملـكة  أن   نفتخر
 10 ليست   فهي  الممارسات  من  النوع  هذا  تستقطب   التي  الأخرى  الدول  أما

 .وشكرًا للقانون،  مخالفة ممارسات هي وإنما  سياحة
 

 الرئيــــس:
 الظواهر   بعض  هناك  كانت  وإذا  النظيفة،   السياحة  مع  كلنا   شكرًا،  
،  على.  لإيقافها  وقوة  حزم  بكل   لها  تتصدى  الدولة   أن  فأعتقد  المعزولة  15  كل 
هناك  .  السياحة  وزيرة   لسعادة   وشكرًا  المداخلات،   جميع  على  شكرًا هل 

 ملاحظات أخرى؟  
 

 (لا توجد ملاحظات)
 20 
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 الرئيــــس:
 تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة. 

 

 العضو الدكتور علي أحمد الحداد: 
اللجنة:   الرئيس، شكرًا سيدي     5في ضوء ما دار من مناقشات   توصية 

(  33المرسوم بقانون رقم )الموافقة على  ب  فإن اللجنة توصي،  وما أبدي من آراء
) م  2022لسنة   رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة 15بتعديل   )
)م  1986 رقم  والقانون  السياحة  تنظيم  لسنة  62بشأن  بإنشاء  م  2006( 

والأمر معروض على المجلس الموقر    وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
 10 ، وشكرًا.لاتخاذ اللازم

 

 الرئيــــس:
س  على  شكرًا،  رأيكم  نأخذ  بقانون  وف  ً ندالمرسوم  تفضلي   .بالاسم  اء

يمة محمد العباسي  الأمين العام للمجلس.  الأخت كر
 15 

الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم   ت)وهنا قام 
 نداءً بالاسم( المرسوم بقانون على 

 
 :ابتسام صالح الدلالالعضو  
 20 موافقة.  
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 العضو إجلال عيسى بوبشيت:
 موافقة.  

 العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
 موافق.  

يض:  5 العضو الدكتور أحمد سالم العر

 موافق.  
 العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  
 العضو جمال محمد فخرو: 

 10 موافق.  

 :جمعة محمد الـكعبي العضو 
 موافق.  

 : رضا السلمانالدكتورة جميلة محمد العضو  
 موافقة.  

 15 العضو جواد حبيب الخياط: 

 موافق.  
 العضو جواد عبدالله عباس:

 موافق.  
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 العضو خالد حسين المسقطي: 
 موافق.  

 العضو دلال جاسم الزايد: 
 موافقة.  

براهيم منفردي:  5 العضو رضا إ

 موافق.  
 العضو رضا عبدالله فرج: 

 موافق.  
 الفضالة:العضو سبيكة خليفة 

 10 موافقة.  

 العضو صادق عيد آل رحمة: 
 موافق.  

 العضو طارق جليل الصفار:
 موافق.  

 15 العضو طلال محمد المناعي: 

 موافق.  
 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 

 موافق.  
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 العضو عبدالرحمن محمد جمشير: 
 موافق.  

 :عبدالعزيز حسن أبلالعضو 
 موافق.  

 5 دالله العجمان: العضو الدكتور عبدالعزيز عب

 موافق.  
 العضو عبدالله علي النعيمي: 

 موافق.  
 العضو الدكتور علي أحمد الحداد: 

 10 موافق.  

 العضو علي حسين الشهابي: 
 موافق.  

 العضو علي عبدالله العرادي:
 موافق.  

 15 العضو علي محمد الرميحي:

 موافق.  
 : الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجيالعضو  
 موافقة.  
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 العضو لينا حبيب قاسم:
 موافقة.  

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 موافق.  

 5 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: 

 موافق.  
يلي خضوري:   العضو نانسي دينا إ

 موافقة.  
 العضو هالة رمزي فايز:

 10 موافقة.  

 العضو الدكتور هاني علي الساعاتي: 
 موافق.  

 هاشم القصاب: العضو السيد هشام
 موافق.  
 15 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
وبهذا نكون قد    إذن يُقر المرسوم بقانون.  جماع.إموافقة بال  موافق. 

 اء ش  وإلى اللقاء إنانتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة،  
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القادمة  الجلسة  الإخوانأحببت    .الل   ه في    المجلس   عضاء مكتبأ  أن أذكر  
 رفع الجلسة.وأ   ، شكرًا لـكم جميعًا  .ربع ساعة  أمكن بعد ذا  إ  بحضور الاجتماع

 
 
 5 

 ( صباحًا   11:55)رفعت الجلسة عند الساعة  
 

 

 

 10 
 رئيس المجلس            الأمين العام للمجلس    
يمة     علي بن صاــلح الصاــلح          العباسي محمد كر
   

 
 
 
 15 
 

 


