
 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ١(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

                                                              
  
  

  
  ٥ 
  

  مضبطة اجللسة الثالثة
  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  ١٠ 
  

  ٣: الرقـم 
  هـ١٤٢٥ رمضان ١١:  التاريخ 
  م٢٠٠٤ أكتوبر ٢٥     

  ١٥ 

الث من الفصل عقد جملس الشورى جلسته الثالثة من دور االنعقاد العادي الث
التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

هـ ١٤٢٥العاشرة من صباح يوم االثنني احلادي عشر مـن شهـر رمضان املبارك 
م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة ٢٠٠٤املوافق للخامس والعشرين من شهر أكتوبر 

 ٢٠املوسوي رئيس جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة الدكتور فيصل بن رضي 

أعضاء الس ، وسـعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمـني العام لس 
هذا وقد مثل احلكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة . الشـورى 

 .لشئون جملسي الشورى والنواب 
  

 ٢٥  :ثلي اجلهات الرمسية وهم كما حضر اجللسة بعض مم
  

  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •
 . السيد صالح تركي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
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  . بدائرة الشئون القانونية  املستشار القانونـي حممد مقبلالسيد  -٢
 
 :من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب  •
  .  صائي شئون اجللسات واللجانالسيد حممود رشيد حممد أخ -١
  ٥ 

 :من وزارة املالية واالقتصاد الوطين  •
 .  السيد حممد علي طالب مدير إدارة العالقات االقتصادية-١
  .  السيد عبدالكرمي بوعالي رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل-٢
 .حممد يوسف شريف اقتصادي بإدارة العالقات االقتصادية الدولية السيد  -٣

  ١٠ 

ضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ،          كما ح 
ي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا        ـوالسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانون     

ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              
، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إدارة       واملعلومات  ية  املساعد للشئون اإلدارية واملال   

 ١٥ وموظفي األمانـة  كما حضر عدد من رؤساء األقسام العالقات العامة واإلعالم واملراسم ،      

  :العامة ، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

عقاد العادي الثالث من  الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الثالثة من دور االناهللا مبس
 ٢٠اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من األخ خالد الـشريف       . الفصل التشريعي األول    

واألخت وداد الفاضل ، وبذلك يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا ، ونبدأ             
بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليهـا ؟ تفـضل األخ               

  . يف عبداجلليل الطر
  

 ٢٥  :العضو عبداجلليل الطريف

  السطر األول أرجو إضـافة عبـارة       ) ١٩(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
  : لتقـرأ العبـارة هكـذا       " إثارته"بعد كلمة   " خالل دور االنعقاد الثاين للمجلس      " 
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مدعوون إىل أن يراجعوا ما متت إثارته خالل دور االنعقاد الثاين للمجلس خبصوص             " 
  . ، وشكرا " الربملانية الشعبة 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  ٥ 

  :العضو السيد حبيب مكي

" بـني "سقطت كلمة   ) ٢٢(السطر  ) ٢٧(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة      : "فأرجو إضافتها لتقرأ العبارة كالتايل      

  . ، وشكرا " ة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة مملك
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
 ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

ننتقل اآلن إىل البند التايل مـن       . إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل         
ردة ، فقد وردتنا رسـالة مـن صـاحب    جدول األعمال وهو خبصوص الرسائل الوا     

السعادة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس              
 ٢٠النواب خبصوص مشروع قانون التأمني االجتماعي على البحرينيني العاملني يف اخلارج           

ومن يف حكمهم ، وقد قمت بإحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطـار جلنـة الـشئون                 
  . تفضل األخ عبداجلليل الطريف . لتشريعية والقانونية ا

  

  :العضو عبداجلليل الطريف

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، مشروع القانون يتضمن الكثري من األمـور املاليـة ،              

وأعتقد أنه من املالئم جدا النص على إخطار جلنة الشئون املالية واالقتـصادية لتـديل            
   .برأيها يف هذا اخلصوص ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس
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شكرا ، تستطيع اللجنة الرئيسية أن حتيل املشروع إىل جلنة الـشئون املاليـة              
واالقتصادية ، أما مكتب الس فقد قرر إحالته أساسا إىل جلنة اخلدمات ، فيمكنـها               

 وننتقل. من خالل مكتب الس أن تطلب إحالته إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية             
اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال وهو خبصوص اقتراح بقانون مقدم من مخسة               

 ٥عبدالرمحن حممد مجشري ، السيد حبيب مكي هاشم ،         : أعضاء وهم أصحاب السعادة     

خالد حسني املسقطي ، وداد حممد الفاضل ، يوسف صاحل الصاحل ، بشأن تعديل املادة    
.  بشأن جوازات السفر ومذكرته اإليضاحية       ١٩٧٥لسنة  ) ١١(من القانون رقم    ) ٧(

أما البند التايل مـن جـدول   . وقد قمت بإحالته إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية     
األعمال فهو خبصوص أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التـصديق علـى      

 ١٠ريـة  اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومـة مجهو          

 ، وقد وافـق الـس يف        ٢٠٠٤لسنة  ) ١٣(سنغافورة املرافق للمرسوم امللكي رقم      
اجللسة السابقة على هذا املشروع يف جمموعه ، واآلن هل يوافق الس على مـشروع    

  القانون بصفة ائية ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيـــــــــــــــس

ند التايل من جدول األعمال وهـو   وننتقل اآلن إىل الب   . إذن يقر هذا املشروع     
خبصوص أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقيـة جتنـب            
 ٢٠االزدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بـني            

) ١٢(حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة املرافق للمرسوم امللكي رقم        
 ، وقد وافق الس يف اجللسة السابقة على هذا املشروع يف جمموعـه ،               ٢٠٠٤لسنة  

  واآلن هل يوافق الس على مشروع القانون بصفة ائية ؟ 
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التايل مـن جـدول األعمـال           . إذن يقر هذا املشروع     
خلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون       واخلاص بتقرير جلنة الشئون ا    
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بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومـة مملكـة             
وأدعو األخ عبدايد احلواج مقرر اللجنة إىل       . البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية     
  . التوجه للمنصة لعرض التقرير فليتفضل 

  :واجالعضو عبدايد احل

 ٥  .شكرا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟
  

 ١٠ )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 
  

 ١٥تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع  :ًأوال (

قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة 
  :)مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية 
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م رفع صاحب السعادة خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملـس           ٢٠٠٤ يونيو   ٨بتاريخ  
إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى مشروع            النواب  

قانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بـني حكومـة مملكـة               
 ٥م ، ٢٠٠٤لـسنة  ) ١٠(البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية املرافق للمرسوم امللكي رقـم          

محاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحـرين واجلمهوريـة        ا به اتفاقية تبادل تشجيع و     مرفقً
  . الفرنسية ، وما انتهى إليه جملس النواب ذا الصدد 

  

م أحال صاحب السعادة رئيس الس مـشروع القـانون          ٢٠٠٤ يونيو   ١٩وبتاريخ  
 ١٠ريـر  املذكور ومرفقاته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لدراسته ، وإعداد تق            

 سبتمرب  ٢٧م ،   ٢٠٠٤ يونيو   ٢٧وعقدت اللجنة اجتماعني بتارخيي     . بشأنه لرفعه إىل الس     
م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص االتفاقيـة ، وقـد دعـت إىل                ٢٠٠٤

  :اجتماعها الثاين كالً من 
  

 ١٥ مدير العالقات االقتصادية بوزارة املالية واالقتصاد     السيد حممد علي طالب

  .الوطين 
 رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل بوزارة املالية واالقتصاد   السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

  .الوطين 
 .رئيس الشئون الدولية بوزارة املالية واالقتصاد الوطين       السيد حسن ربيعة

 ٢٠  .        اقتصادي بوزارة املالية واالقتصاد الوطين   السيد حممد عبدالرمحن رفيع

  
م تلقت اللجنة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن         ٢٠٠٤ يوليو   ١١اريخ  وبت  

  .مشروع القانون 
        يد احلواج مقرروقد مت اختيار السيد عبدا ا أصلي     ا ا ، والدكتور عبدالرمحن بوعلي مقرر
٢٥  .ا احتياطي 

  
  

  :رأي ممثلي اجلهات احلكومية املختصة : أوالً 
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 :صاد الوطين وزارة املالية واالقت
 واليت تأيت اتفاقية تبادل وتشجيع ومحاية االسـتثمارات  -إن هذه االتفاقيات وعددها أربع   

 -بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية كإحدى أهم هذه االتفاقيات            
ومبـا أن نظـام     . هلا مردود مادي واقتصادي على اململكة وخاصة على القطاع اخلاص           

 ٥ يطبق يف مملكة البحرين فإن شركات القطاع اخلاص هلـذه الـدول تكـون               الضرائب ال 

 ا ، بينما يتم فرض ضرائب على الشركات البحرينية العاملة يف تلك الدول              مستفيدة مادي .
وعليه فإن توقيع االتفاقية واملوافقة والتصديق عليها يعترب مكسبا للقطاعني اخلاص والعام يف             

  .اململكة 
  

١٠  :  جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىيأر: ا ثاني 

 انتهت اللجنة إىل عدم خمالفة مشروع القانون ملبـادئ الدسـتور وأحكامـه ، وإىل                -
 .سالمته من الناحية الدستورية والقانونية ، لذا توصي باملوافقة على املشروع بقانون 

االت االستثمارية اليت تندرج    كما ترى اللجنة تفعيل هذه االتفاقيات من خالل إيضاح ا         
  .يف إطارها لتتم االستفادة منها على الصعيد الوطين 

  ١٥ 

  
  :توصية اللجنة : ا ثالثً
 املوافقة على التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومـة مملكـة               -

  مي واخلـاص يف    ، ملا هلا من فائدة للقطـاعني احلكـو         البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية   
 ٢٠  . اململكة 

  مشروع القانون
 :الديباجة . ١

  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة 
  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 

 ٢٥  بعد االطالع على الدستور ،
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وعلى اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة               
  م ،٢٠٠٤ فرباير ٢٤رنسية املوقعة يف باريس بتاريخ اجلمهورية الف

  : " أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  

 ٥  :توصية اللجنة 
  

 .توصي اللجنة باملوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة  -
  

 :املادة األوىل . ٢
 ١٠ 

  " :قرة نص املادة كما ورد من احلكومة املو
صودق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة            " 

  ".، واملرافقة هلذا القانون ٢٠٠٤ فرباير ٢٤اجلمهورية الفرنسية املوقعة يف باريس بتاريخ 
  :توصية اللجنة 

 ١٥ .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة 
  

 : الثانية املادة. ٣
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة 

 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف -  كل فيما خيصه- على الوزراء
 ٢٠  " .اجلريدة الرمسية 

  :توصية اللجنة 
 .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -

  
  ،،، املوقر للتفضل بالنظر الس معروض على واألمر

  ٢٥ 
  

  خليفة خالد بن خليفة آل .د       حممد العـريض                      منصور. د   
   جلنة الشئون اخلارجيةرئيس   رئيس جلنة الشئون                             نائب    

       ألمن الوطين واوالدفاع       والدفاع واألمن الوطين                        اخلارجية
  ٣٠ 
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ثانيا(
ً

جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشأن مالحظات  : 
التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين 

  :)وحكومة اجلمهورية الفرنسية 
  

 ٥ م٢٠٠٤ يوليو ١١:التاريخ 
  

  املوقر  ة آل خليفة الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليف
  رئيس جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

  

 ١٠مشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية     : املوضوع 

  االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية
  

  ، حتية طيبة وبعد
  

 ١٥عايل رئيس جملس الشورى ضمن كتابه رقم       م أرفق صاحب امل   ٢٠٠٤ يونيو   ١٩بتاريخ    

مشروعا بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تبادل تـشجيع ومحايـة           ) ٢٠٠٤ -١ - ٩٥٦(
االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية املرافق للمرسوم امللكي           

  .القانوين بشأنه م ، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظات والرأي ٢٠٠٤لسنة ) ١٠(رقم 
م عقدت جلنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابـع   ٢٠٠٤ يوليو   ١٠وبتاريخ    

 ٢٠والثالثني ، حيث اطلعت على املشروع بقانون اآلنف الذكر واستعرضت املذكرة املرفقة بـه              

ه ،  كما اطلعت اللجنة على قرار جملس النـواب بـشأن         . واليت أعدا إدارة الشئون القانونية      
وانتهت بعد دراستها للمشروع بقانون إىل عدم خمالفته ملبادئ الدسـتور وأحكامـه ، وإىل               

  :سالمته من الناحية الدستورية والقانونية ، وبالتايل فإن اللجنة توصي مبا يلي 
  

 ٢٥  :التوصية 

املوافقة على املشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقية تبـادل تـشجيع ومحايـة                 
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية املرافق للمرسوم امللكي          االستثمارات  

  .م ٢٠٠٤لسنة ) ١٠(رقم 
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كما ترى اللجنة أنه يف ضوء مصادقة اململكة على العديد من االتفاقيات املشاة مـع               
ل الدول الشقيقة والصديقة التوصية مبخاطبة اجلهات املعنية بتفعيل هذه االتفاقيات مـن خـال   

  .إيضاح ااالت االستثمارية اليت تندرج يف إطارها لتتم االستفادة منها على الصعيد الوطين 
  . هذا ما تراه جلنة الشئون التشريعية والقانونية 

  ٥ 

  وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام ،،،
  

            حممد هادي احللواجي
       رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية                                               

    ١٠ 

  )انتهى التقرير ومرفقاته(
  :الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ١٥  :العضو عبدايد احلواج

املوافقة على التصديق على اتفاقية تبـادل تـشجيع ومحايـة           : توصية اللجنة   
جلمهورية الفرنسية ، ملا هلا من فائدة االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة ا
  .للقطاعني احلكومي واخلاص يف اململكة ، وشكرا 

  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  

  :العضو منصور بن رجب

شكرا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هذه االتفاقية تدخل ضمن االتفاقيـات             
 ٢٥كومة الرشيدة والدبلوماسية البحرينية لتوظيفها كروافد رئيسة السيادية ، واليت جتتهد احل

وحسبما تتضمنه االتفاقية املـشار     . لتأسيس بيئة حبرينية صديقة لالستثمار وجاذبة له        
إليها فإنين أرى أا تعيد توازن األمور بالنسبة للشركات البحرينية املصدرة على حنـو              

ل على ميزة اإلعفاء اجلمركي للسلع اليت       خاص ؛ إذ تتمكن هذه الشركات من احلصو       
وإذا كنا نفهم هذه اخلاصية من االتفاقية نفـسها ،          . تصدرها إىل اجلمهورية الفرنسية     

 ٣٠فإنين هنا أجدها فرصة لإلشارة إىل مالحظة نتمىن أن حتصل على تبنـي الـس هلـا              
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، وأعين أن هـذه     كتوصية رمسية من الس املوقر للجهات املعنية يف احلكومة الرشيدة           
االتفاقيات التنفيذية تصلنا يف العادة من اجلهات املختصة ، مع شروحات إنـشائية ال              
نعتقد أا تكفي لفهم مثل هذه االتفاقيات فهما توظيفيا للميزات اليت تشتمل عليها ،               

ـ فمثالً مع اتفاقية من هذا النوع نوصي اجلهات املختصة بتزويد الس بأرقام حقيق             ة ي
 ٥ املعطيات املتصلة ذه االتفاقية واألرقام املتوقعة للمعطيات املترتبة علـى توقيـع              عن

سيدي الرئيس ، إننا لو سألنا كبـار رجـاالت األعمـال واالقتـصاديني              . االتفاقية  
البحرينيني عن مثل هذه االتفاقية ، وما الذي حتققه هلم من امتيازات ، فإننـا سـنجد             

وأعتقد أن الكُرة هنا يف ملعـب اجلهـات         . االمتيازات  كثريا منهم ال يدركون هذه      
املختصة اليت يفترض ا تدعيم مراسيم املصادقة على مثل هذه االتفاقيات بإيـضاحات         

 ١٠. وافية عن املعطيات اليت قامت عليها ، وما يترتب على توقيعها ، وكيفية اسـتثمارها          

ميان أن نوصي هذه اجلهات     فمن باب أضعف اإل    -يف هذا الس      هنا -أما ما خيصنا    
بتزويدنا باألرقام املتصلة مبثل هذه االتفاقيات ، حىت نساهم أيضا بدورنا يف تدعيم هذه              

  .االتفاقيات واالستفادة منها ، وشكرا 
   

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

  :العضو فؤاد احلاجي

 االتفاقيات تدعم وتعزز التعاون االقتصادي      شكرا سيدي الرئيس ، إن مثل هذه      
 ٢٠بني مملكة البحرين واجلمهورية الفرنسية ، ومتهد خللق املناخ اجلاذب لالسـتثمار بـني    

الطرفني وتيسر انتقال رؤوس األموال واالستفادة من اخلربات الفنية والتقدم العلمـي            
جه املعاصر لتحريـر    سيدي الرئيس ، إنه ويف ظل التو      . لدى مجهورية فرنسا الصديقة     

 أن نستدرك وأن تتحمل كل فئات وشـرائح جمتمـع           - هنا   -التجارة والعوملة البد    
اململكة املسئولية الكاملة للحفاظ على االستقرار ، فاملستثمر األجنيب يهتم باالسـتقرار            

 ٢٥  ،أكثر من اهتمامه باملزايا واإلعفاءات املمنوحة له ، هذا مـا وددت أن أشـري إليـه                 

  . وشكرا 
  :الرئيـــــــــــــــس
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  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس ، هذه االتفاقيات يئ البنية التحتية للتجارة البينية بـني             
ـ                ٥اع مملكة البحرين ودول العامل ، ويبقى على اجلهات األخرى سواء كانـت يف القط

اخلاص أو يف القطاع احلكومي أن تقوم بعملية التوعية كما ذكر األخ منـصور بـن                
رجب ؛ ألن هناك حاجة ماسة لالستفادة من هذه االتفاقيات ، فمملكة البحرين ممثلة              
يف وزارة التجارة ووزارة املالية واالقتصاد الوطين قامت مشكورة بالتوقيع على الكـثري      

 بنية أساسية وحتتية لتنمية التجارة البينية بني اململكة وبني دول           من االتفاقيات اليت تعترب   
 ١٠ أعتقد أن هناك حاجة ماسة إىل التوعيـة  - سيدي الرئيس -العامل األخرى ، ومن هنا      

بأمهية هذه االتفاقيات وخاصة أننا بصدد البدء بتنفيذ اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات             
  . ت كثرية جيب االستفادة منها ، وشكرا املتحدة األمريكية ، وهناك جماال

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف

شكرا سيدي الرئيس ، خبصوص هذه االتفاقيات كنا دائما نطالب احلكومـة            
فاقية حتديـدا بالقطـاع     املوقرة بتفعيل هذه االتفاقيات ، إال أنه نظرا الرتباط هذه االت          

 ٢٠اخلاص فإننا من هنا ندعو شركات القطاع اخلاص إىل االستفادة من املزايـا والفوائـد    

العديدة اليت توفرها مثل هذه االتفاقيات ، ذلك أن توقيع مثل هذه االتفاقيات مل يـأِت     
بشكل اعتباطًا وإمنا جاء لتتم االستفادة منه ، وإذا استفادت منه الشركات فإنه ينعكس              

إجيايب على عموم املتعاملني وعلى املواطنني ، لذلك فإننا نغتنم هذه الفرصـة لـدعوة               
  . شركات القطاع اخلاص إىل اإلفادة من هذه االتفاقية ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل األخ حممد علي طالب مدير إدارة العالقات االقتصادية بـوزارة    
  . الوطين املالية واالقتصاد 
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  :مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة املالية واالقتصاد الوطني

شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، ذكرت يف عدة مناسبات أن              
التوقيع على هذه االتفاقيات بني اململكة والدول األخرى يتم خالل زيارة مسو رئـيس              

.  الوزراء يف تلك الدول األخرى ململكة البحرين         الوزراء هلذه الدول أو بزيارة رؤساء     
 ٥فهذه االتفاقيات تأخذ دورها إعالميا ، فيعلن يف الصحف مثالً أنه مت التوقيـع علـى                

إحدى هذه االتفاقيات ، وتذكَر آثار هذه االتفاقيات يف االقتصاد ، والفوائد اليت ميكن              
معروضة علـى موقـع   تفاقيات أن جتنيها اململكة من خالل التصديق عليها ، وهذه اال        
واألمر اآلخر هو أن هناك كثريا      . وزارة املالية واالقتصاد الوطين على شبكة اإلنترنت        

من شركات القطاع اخلاص تستفيد من هذه االتفاقيات وبالذات مع فرنسا ، فلـدينا              
 ١٠إحصائية كبرية تشتمل على ذكر شركات كثرية تتقدم إلينا لطلب شهادة إعفاء مـن              

ائب فيما يتعلق باستثمارات مملكة البحرين ، وكذلك فإنه يف كل زيارة يقوم ـا     الضر
سيدي مسو رئيس الوزراء إىل الدول األخرى يكون هناك وفد ميثل القطاع اخلـاص يف           
مملكة البحرين ، إذن جيب على القطاع اخلاص أن يعقد النـدوات للتعريـف ـذه                

ارة وصناعة البحرين نبدي استعدادنا لعقد أي       االتفاقيات ، وحنن يف خطاباتنا لغرفة جت      
 ١٥ندوة يدعى إليها القطاع اخلاص لشرح االتفاقيات ، وهناك كثري ممن يف القطاع اخلاص              

يطلب نسخا من هذه االتفاقيات ونقوم بتزويده ا ، فنحن على أمت االستعداد ملثل هذه  
  . األمور وأتفق مع اإلخوة يف هذا الشأن ، وشكرا 

  

  :ــــــــــــــسالرئيـ

 ٢٠  هل هناك مالحظات أخرى ؟شكرا ، 
  

  )ال توجد مالحظات(
  :الرئيـــــــــــــــس

إذن أطرح للتصويت مشروع القانون للموافقة عليه من حيث املبدأ ، فمن هم             
 ٢٥   املوافقون على ذلك ؟

  

 )أغلبية موافقة(

  :الرئيـــــــــــــــس

أ ، وننتقل إىل مناقشة مواد املـشروع        إذن يقر مشروع القانون من حيث املبد      
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  .مادة مادة ، فليتفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 :العضو عبدايد احلواج 

 حنن محد بن عيسى    " : نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة       :الديباجة  
 ٥وعلى اتفاقيـة تبـادل      بعد االطالع على الدستور ،     . ملك مملكة البحرين   آل خليفة 

 االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية الفرنسية         تشجيع ومحاية 
أقر جملس الشورى وجملـس النـواب        م ، ٢٠٠٤ فرباير   ٢٤املوقعة يف باريس بتاريخ     

 باملوافقة على نص    توصي اللجنة  : " .القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه       
 . الديباجة كما ورد من احلكومة

  ١٠ 

  :ـــــــسالرئيــــــــ

  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١(إذن تقر الديباجة ، وننتقل إىل املادة 
  

يد احلواج العضو عبدا:  
  صودق على اتفاقية: "  نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة ) :١(املادة 

  
 ٢٥ تبادل تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية 

توصي ".  ، واملرافقة هلذا القانون ٢٠٠٤ فرباير ٢٤الفرنسية املوقعة يف باريس بتاريخ 
 .لى نص املادة كما ورد من احلكومة  باملوافقة عاللجنة

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٣٠  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
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  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة إذن تقر هذه املادة ، وننتقل
  ١٠ 

  :العضو عبدايد احلواج 
 كل  -على الوزراء   "  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة          :)٢(املادة  

 تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة           -فيما خيصه   
 .على نص املادة كما ورد من احلكومة باملوافقة توصي اللجنة  ".الرمسية 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
   

  )أغلبية موافقة(
 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

أن انتهينا من مناقشة املواد أطرح للتصويت مشروع       إذن تقر هذه املادة ، وبعد       
  القانون للموافقة عليه يف جمموعه ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟

  

  )أغلبية موافقة (
 ٣٠  :الرئيـــــــــــــــس

  ننتقـل اآلن إىل    . إذن سيؤخذ الرأي النهائي على املشروع يف اجللسة القادمة          
صوص تقرير جلنة الشئون اخلارجيـة والـدفاع       البند التايل من جدول األعمال وهو خب      

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بشأن التصديق علـى الربوتوكـول املعـدّل             



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ١٦(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

. واملكمّل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين ومجهوريـة الفليـبني             
لعـرض  وأدعو األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة إىل التوجه للمنـصة      

  .التقرير فليتفضل 
  

 ٥ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقريـر ومرفقاتـه يف املـضبطة ،             
  . وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  :ـــــــــسالرئيــــــ

  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 
  ١٥ 

 مـشروع خبـصوص والدفاع واألمـن الـوطني  الشئون اخلارجيةتقرير جلنة: ًأوال ( 
املعدل واملكمل التفاقيـة اخلـدمات اجلويـة بـني   بشأن التصديق على الربوتوكولقانون

  :)  البحرين وحكومة مجهورية الفليبني حكومة مملكة



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ١٧(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  

م رفع صاحب السعادة خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملـس           ٢٠٠٤ يونيو   ٨ بتاريخ
النواب إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى مشروع             
قانون بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومـة             

 ٥م ، ٢٠٠٤لسنة ) ١١(يبني ، املرافق للمرسوم امللكي رقم مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفل    

مرفقًا به الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكـة البحـرين              
  .، وما انتهى إليه جملس النواب يف هذا الصدد  ومجهورية الفليبني

  
نون املـذكور   م أحال صاحب السعادة رئيس الس القـا       ٢٠٠٤ يونيو   ١٩وبتاريخ  

 ١٠ومرفقاته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه             

  . إىل الس
  

م ،  ٢٠٠٤ سـبتمرب    ١٥م ،   ٢٠٠٤ يوليو   ٢٧وقد عقدت اللجنة اجتماعني بتارخيي      
 يف ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوص الربوتوكول املعدل ، وقد دعت اللجنـة         

 ١٥  :اجتماعها الثاين كالً من 
  

 - رئيس خدمات النقل اجلوي واالتفاقيات    السيد غازي أمحد الكوهجي .١
 .إدارة شئون الطريان املدين 

 .الطريان املدين  املستشار القانوين بإدارة شئون    السيد عالء الدين صاحل أمحد .٢
  ٢٠ 

  ، وبتـاريخ     والبيئـة  م تلقت اللجنة تقرير جلنة املرافق العامة      ٢٠٠٤ يوليو   ٦وبتاريخ  
  م تلقت اللجنة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة بـشأن مـشروع             ٢٠٠٤ يوليو   ١١

  .القانون 
  

اوقد مت اختيار الدكتور عبدالرمحن بوعلي مقررأصلي ا ، والسيد أمحد بوعالي مقرر٢٥  .ا ا احتياطي 
  

  
  : رأي ممثلي اجلهات احلكومية املختصة: أوالً 

  



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ١٨(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :ون الطريان املدين إدارة شئ
  

إن سياسة األجواء املفتوحة اليت تنتهجها مملكة البحرين هي من صميم سياسة اململكـة              
 اتفاقية مماثلـة مـع      ١٤٠، فلدى مملكة البحرين أكثر من        لالنفتاح على العامل اخلارجي   

 ٥إن هذه االتفاقية سوف تفتح اال ألكثر من شركة لدخول سوق           .  خمتلف دول العامل  

  .  الحة اجلوية وما يتبعهاامل
  

رأي جلنة املرافق العامة والبيئة مبجلس الشورى : ا ثاني:  
ارتأت اللجنة املوافقة على مواد املشروع بقانون والربوتوكول املعدل وذلك الستكمال         -

 ١٠ .املنافع واملصاحل املرجوة لصاحل الطرفني 
 

  : الشورى رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس: ا ثالثً
  

 
 ١٥ . املوافقة على املشروع بقانون -

  

توصية اللجنة : ا رابع:  
  

املوافقة على التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني  -
 ٢٠  .حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفليبني 

  

  مشروع القانون

  : الديباجة  .١

  :رة نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوق
  ٢٥ 

  .ملك مملكة البحرين      حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
  بعد االطالع على الدستور ،



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ١٩(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة دولة البحرين وحكومة مجهورية الفليبني املوقعـة يف   
  ، ١٩٩٣لسنة ) ٤( واملصادق عليها باملرسوم بقانون رقم ١٩٩٢ أغسطس ٢٩البحرين بتاريخ 

وتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومـة مملكـة البحـرين             وعلى الرب 
   ،٢٠٠٣ ديسمرب ١٥وحكومة مجهورية الفليبني املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ 

 ٥  : " . أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  

  :توصية اللجنة 
  .ديباجة كما ورد من احلكومة املوافقة على نص ال -

  
  ١٠ 

  : املادة األوىل . ٢
  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

  

صودق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين            " 
 ١٥هلـذا   ، واملرافق    ٢٠٠٣ ديسمرب   ١٥وحكومة مجهورية الفليبني املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ         

  ". القانون 
  

  : توصية اللجنة 
  

 ٢٠  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -
  

  

  :  املادة الثانية. ٣
  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

 ٢٥على وزير املواصالت تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة " 

  ".الرمسية 
  

   :توصية اللجنة 
  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -

  ٣٠ 



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ٢٠(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  

  ،،،  املوقر للتفضل بالنظرالس معروض على واألمر
  
  
  ٥ 

  خليفة خالد بن خليفة آل .د حممد العـريض                                منصور. د       
  نة الشئون اخلارجية جلرئيس    رئيس جلنة الشئون                               نائب        

   واألمن الوطين    والدفاع والدفاع واألمن الوطين                                اخلارجية    
  
ثانيا (

ً
 ١٠مالحظات جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص مـشروع قـانون : 

ة بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومـ
   :)مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفليبني 

  
 م٢٠٠٤ يوليو ١١:التاريخ 

  ١٥ 

  املوقر  الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
  رئيس جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

  

مشروع بقانون بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية : املوضوع 
 ٢٠  وية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفليبنياخلدمات اجل

  حتية طيبة وبعد ،
  م أرفق صاحب املعايل رئيس جملس الشورى ضمن كتابه رقم         ٢٠٠٤ يونيو   ١٩بتاريخ    

مشروعا  بقانون بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمـل          ) ٢٠٠٤ -١ – ٩٦٥ (
ة البحرين وحكومة مجهوريـة الفليـبني ، املرافـق          التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملك     

 ٢٥م ، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظات والرأي القانوين        ٢٠٠٤لسنة  ) ١١(للمرسوم امللكي رقم    

  .بشأنه 
م عقدت جلنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابـع   ٢٠٠٤ يوليو   ١٠وبتاريخ    

آلنف الذكر واملذكرة اليت أعدا دائرة الشئون   والثالثني ، حيث اطلعت على املشروع بقانون ا       
كما اطلعت على قرار جملس النواب خبصوصه ، وانتهت اللجنة بعد مناقشتها            . القانونية بشأنه   

 ٣٠  : للمشروع بقانون إىل عدم خمالفته دستوريا وقانونيا فقررت أن توصي مبا يلي 
  



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ٢١(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :التوصية 
ق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية املوافقة على املشروع بقانون بشأن التصدي  

اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفليبني ، املرافق للمرسوم 
  .م ٢٠٠٤لسنة ) ١١(امللكي رقم 

 ٥كما ترى اللجنة أمهية استئناس جلنتكم املوقرة برأي جلنة املرافق العامة والبيئة بـشأن                

  .لذكر املشروع بقانون اآلنف ا
  .هذا ما تراه جلنة الشئون التشريعية والقانونية 

  وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام ،،،
                                                                  حممد هادي احللواجي
 ١٠ عية والقانونية                                                          رئيس جلنة الشئون التشري

ثالثا (  
ً

مشروع قـانون بـشأن مالحظات جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص : 
التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة 

   :)البحرين وحكومة مجهورية الفليبني 
  

 ١٥  م ٢٠٠٤ يـوليــو ٦

   خليفة    املوقرسعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل
  رئيس جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

  جملس الشورى
  مملكة البحرين

  ٢٠ 

  حتية طيبة وبعد ،،،    
مشروع قانون بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمـل التفاقيـة           :   املوضوع  

املرافق للمرسوم  اخلدمات اجلـويـة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفليبني          
  م٢٠٠٤لسنة ) ١١(امللكي رقم 

  ٢٥ 



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ٢٢(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

باإلشارة إىل املوضوع املذكور أعاله وإىل خطاب اإلحالة من سعادة رئيس الـس املـوقر               
 يونيو ١٩ملشروع القانون املذكور إىل جلنة املرافق العـامة والبيئة مبوجب الكتـاب املؤرخ يف 

  : إىل جلنتكم املوقرة نود بيان اآليت م ، مشفوعا بطلب إبداء املالحظات عليه ٢٠٠٤

لقد ناقشت اللجنة املشروع بقانون املشار إليه يف اجتماعها املنعقد مببىن الس يف صباح يـوم           
 ٥  . م ٢٠٠٤ يوليو٦هـ ، ١٤٢٥ مجادى األوىل ١٨الثالثاء املوافق 

 مواد املشروع بقانون    وارتأت اللجنة بعد املناقشة واملداولة وتبادل اآلراء التوصية باملوافقة على         
بشأن التصديق على الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني مملكة البحـرين             

  .م ٢٠٠٤لسنة ) ١١(وحكومة مجهورية الفليبني ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

واملـصاحل  وكذلك املوافقة على االتفاقية املرفقة ذا املشروع بقانون وذلك الستكمال املنافع            
 ١٠املرجوة لصاحل الطرفني الناشئة عن االتفاقية األصلية بشأن اخلدمات اجلويـة بـني حكـوميت               

م ١٩٩٣لـسنة   ) ٤(م واليت صدر ا املرسوم بقانون رقم        ١٩٩٣ فرباير   ١الدولتني املوقعة يف    
  .بالتصديق عليها من ضمن االتفاقية الثنائية 

  
  حترام ،،،وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر التحية واال

  ١٥ 

  
 ـــدمصطفـى السي. د               

  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئـة       
  
  ٢٠ 

  )انتهى التقرير ومرفقاته(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
  ٢٥ 



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ٢٣(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
مـل  املوافقة على التصديق على الربوتوكـول املعـدل واملك        : توصية اللجنة   

. التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهوريـة الفليـبني             
  .وشكرا 

      ٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ     

  
 :العضو فيصل فوالذ 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أسجل الشكر والتقدير لإلخوان يف كل من             

دفاع واألمن الوطين وجلنة الشئون التشريعية والقانونية علـى         جلنة الشئون اخلارجية وال   
مالحظام القيمة ، وأحببت أن أسجل الشكر والتقدير لسياسة مملكة البحرين يف ظل             

   صاحب اجلاللة امللك املفدى وكذلك احلكومة برئاسة سـيدي رئـيس            يقيادة سيد 
ذه االتفاقية وتوجهات مملكة    إن ه . الوزراء املوقر وبدعم من سيدي ويل العهد األمني         

 ١٥البحرين اخلرية يف االنضمام إىل هذه االتفاقيات والربوتوكوالت لتعزيز اخلدمات اجلوية           

بني مملكة البحرين وبني الدول قاطبة ؛ ليس بالشيء اجلديد على اململكة ، خصوصا أن               
لبحرين رائدة  أول مطار يف منطقة اخلليج العريب هو مطار البحرين الدويل ، إذن مملكة ا             

وكذلك أردت أن أبني أمهية هذه االتفاقية يف تعزيز االقتصاد من خالل            . يف هذا اال    
النقل اجلوي ، وأود هنا أن أبين لسعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنـواب    

 ٢٠أما خبـصوص  . أمهية هذه االتفاقية وكذلك أحببت أن آخذ وجهة نظره يف موضوعها  

حيق لكل من   ) ١: " (من االتفاقية إىل النص التايل      ) ٣(من املادة   ) ١(قرة  تغيري نص الف  
الطرفني املتعاقدين أن يعين كتابةً لدى الطرف املتقاعد اآلخر مؤسسة نقل جوي واحدة    

، فإنين أحببـت يف     " أو أكثر بغرض تشغيل اخلدمات املتفق عليها على الطرق احملددة           
يدي جاللة امللك واحلكومة برئاسة مسو رئيس الـوزراء         البداية أن أبين أن توجيهات س     

 ٢٥كانت واضحة يف دعم ناقلتنا الوطنية اليت هي شركة طريان اخللـيج ، وهـذه نقطـة      

تسجل ململكة البحرين يف احتضاا هلذه الناقلة طيلة مخسني سنة تقريبـا ، وحكومـة          
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واصالت يف ظـل وزارة    مملكة البحرين برئاسة مسو رئيس الوزراء املوقر ودور وزارة امل         
مسو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة كان منها كل الدعم والتأييد هلذه الناقلة ملا متثلـه                 

آالف ) ٣(من أمهية قصوى ململكة البحرين ، وخاصة إذا عرفنا أا توظّف أكثر مـن               
ر وهنا أريد أن أذكّ   . عامل وعاملة ، وكذلك تأثريات هذه الناقلة على االقتصاد الوطين           

 ٥سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب يف ظل هذا الدعم غري احملدود من              

قبل حكومة مملكة البحرين هلذه الناقلة ، بأن هناك ختوفًا مصدره أن يكون هناك توجه               
إلعطاء هذا األمر إىل ناقلة وطنية أخرى يف املستقبل ، هذا من جانب ، ومن جانـب                 

 أن السلطة التنفيذية جبميـع وزاراـا        - هذه االتفاقية     يف ظل  -آخر أردت أن أؤكد     
وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية البد أن تدعم وتؤيد هذه الناقلة الوطنيـة             
 ١٠من ناحية التشغيل ، مبعىن أنه يف حالة تطبيق هذه االتفاقية فإن األولوية تكون خلطوطنا               

هات الرمسية يف حالة السفر والزيارات إىل       اجلوية الوطنية ، أي أنه جيب أن تستخدم اجل        
  .اخلارج اخلطوطَ اجلوية اليت تسيرها هذه الناقلة الوطنية ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة 

  
 : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

 فإن قضية شركة طريان اخلليج م قطاعات        شكرا سيدي الرئيس ، دون شك     
كبرية يف اتمع البحريين ، وأريد أن أذكّر بأن االتفاقيات الثالث اليت حتـدثنا عنـها                

 ٢٠ كانـت   - سواء كانت مع اجلمهورية الفرنسية أو أية دولة أخرى           -سابقًا وناقشناها   

الـضريبـي  ختص موضوع الضرائب ، ومن أهم الشركات اليت ستستفيد من اإلعفاء            
هي شركة طريان اخلليج ، ألنه كما نعلم فإن مملكة البحرين ليس لديها نظام الضرائب               
على الشركات العاملة فيها ، والعكس غري صحيح ، مبعىن أن شركة طريان اخلليج حني         
تقوم برحالت لتلك الدول فإا تدفع الكثري من الضرائب ، ومن هنا فإن مثـل هـذه          

 ٢٥م بدراستها واملصادقة عليها سوف تكون يف مصلحة شركة طريان          االتفاقيات اليت نقو  

أمـا  . اخلليج ، إذ ستعفى من الضرائب يف تلك الدول ، أي أنه ستكون املعاملة باملثل                
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بالنسبة هلذه االتفاقية اليت بني أيدينا فإنه بالشك أننا ننشد الـسوق احلـرة ، لتعطـى            
س االقتصاد الوطين وتؤثر فيه مباشرة ، ويف امتيازات لكثري من الشركات الوطنية اليت مت      

الوقت نفسه فإن ذلك ال يعين أن يعطى االحتكار الكامل هلذه السوق ، سـواء كنـا                 
نتكلم عن شركة طريان اخلليج أو غريها من الشركات الوطنية ، ومن هنا فإن السوق               

 ٥ أن االنتباه  وهذه نقطة جيب -بشكل عام يف هذه املنطقة ، خاصة بالنسبة للنقل اجلوي           

 بدأت تنفتح انفتاحا واسعا ، وبالتايل فإن هناك شركات غـري حبرينيـة بـل                -إليها  
  .شركات لدول املنطقة بدأت تؤثر ، فالبد من فتح اال للمنافسة الشريفة ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠ئون شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـش      

  .جملسي الشورى والنواب 
  

 :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

شكرا معايل الرئيس ، معروف أن سياسة األجواء املفتوحة هي السياسة املتبعة            
 ١٥اآلن يف شئون الطريان ، وحنن يف البحرين عانينا من سياسات سابقة بالنسبة لقضية قفل           

ينة ، فهذه االتفاقية تصب يف سياسة فـتح         األجواء أو حصرها على شركات طريان مع      
األجواء ، مبعىن أن أية شركات طريان أخرى ستعمل يف البحرين ستتاح هلا خطـوط               

اتفاقية وقعتها البحـرين يف  ) ١٤٠(طريان إىل الفليبني ، وهذه االتفاقية هي واحدة من          
قعا جاذبـا    يدعم أمورا كثرية كجعل البحرين مو      - يف احلقيقة    -نفس التوجه ، وهذا     

 ٢٠  لالستثمارات والتنمية ، وجعل البحرين مركزا للطريان يف اخلليج كما كانـت مـن              

  .قبل ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  ٢٥ 

 :العضو عبداجلليل الطريف 

شكرا سيدي الرئيس ، ما وددت أن أؤكده هو ما ذهب إليه سـعادة وزيـر                
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ولة لشئون جملسي الشورى والنواب وطرحه اآلن ، حيث أرى أن هذا النهج الذي              الد
تتبناه احلكومة املوقرة واملتمثل يف عقد املزيد من مثل هذه االتفاقيـات هـو الطريـق           
األنسب لزيادة حركة الطريان يف مطار البحرين الدويل ، وكلنا يعلم أن هذا املطار يعد               

م يف دعم وتنشيط احلركة االقتصادية واحلركة السياحية ،         شريانا رئيسيا ميكن أن يسه    
 ٥لذلك فإن هذه االتفاقية جتيء معززة هلذا االجتاه ، لذا فإننا مدعوون ملباركة هذا النهج               

السليم للحكومة املوقرة وندعوها للقيام بعقد املزيد من االتفاقيات املماثلـة يف هـذا              
  . االجتاه ، وشكرا 

  
  :ــــسالرئيـــــــــــ

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  
 :لعضو فيصل فوالذ ا

شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة وزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى             
والنواب على هذا الكالم الطيب ، ويف الوقت نفسه أؤكد أن سياسات الدول الكربى              

 ١٥ق خاصة يف جمـال  وخصوصا الشركات الكربى فيها تتجه إىل التوحيد وليس إىل التفري        

الطريان ، وفيما يتعلق مبجال الطريان فإن التكلفة وأسعار النفط والتحديات اليت تواجه             
النقل اجلوي حتتم على شركات الطريان أن تتحد فيما بينها ، هلذا جنـد أن شـركات           
الطريان األوروبية تتحد فيما بينها وال تتجه إىل التفكك كما هـو حاصـل عنـدنا ،        

ين سنة املاضية كانت الناقلة الوطنية املثلى يف هذه املنطقة هـي شـركة              فخالل العشر 
 ٢٠شركات ناقلة ، وبالتايل فإن عملية      ) ٧(أو  ) ٦(عندنا  ) تفرخت(طريان اخلليج ، واآلن     

التنافس وعملية اخلدمة ستؤثران على هذه الشركات ، وأنا واثق من حكمة حكومتنا             
ر ، والدعم دائم واليزال متوفرا لشركة طـريان         املوقرة برئاسة مسو رئيس الوزراء املوق     

اخلليج يف ظل سياسة األجواء املفتوحة ، لذا البد أن منعن التفكري يف مسألة الوحـدة                
  .واليت تعين القوة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
 صحيح ولكن هذا ليس بيدنا ، هـل  - يا أخ فيصل فوالذ -شكرا ، كالمك    
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  رى ؟هناك مالحظات أخ
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

إذن أطرح للتصويت مشروع القانون من حيث املبدأ ، فمن هم املوافقون على            
  ذلك ؟

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ، وننتقل إىل مناقشة مواد املـشروع              
  .خ مقرر اللجنة مادة مادة ، فليتفضل األ

  
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

 ١٥حنن محد بن عيسى    :" نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة        : الديباجة  

بعد االطالع على الدستور ، وعلى اتفاقية اخلـدمات  . آل خليفة ملك مملكة البحرين    
قعة يف البحرين بتاريخ    اجلوية بني حكومة دولة البحرين وحكومة مجهورية الفليبني املو        

 ، وعلى ١٩٩٣لسنة  ) ٤( واملصادق عليها باملرسوم بقانون رقم       ١٩٩٢ أغسطس   ٢٩
الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومـة مملكـة البحـرين     

 ٢٠ ، أقـر    ٢٠٠٣ ديسمرب   ١٥وحكومة مجهورية الفليبني املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ         

: " . لس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصـدرناه            جملس الشورى وجم  
  .املوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة بتوصي اللجنة 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟
  

 )ال توجد مالحظات (
  

  :الرئيـــــــــــــــس
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  افقون عليها ؟أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم املو
  

 )أغلبية موافقة(
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١(إذن تقر الديباجة ، وننتقل إىل املادة 
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

صودق على  " : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة : )١(املادة 
 ١٠ة اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين الربوتوكول املعدل واملكمل التفاقي

 ، واملرافق ٢٠٠٣ ديسمرب ١٥وحكومة مجهورية الفليبني املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ 
  .باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة توصي اللجنة " . هلذا القانون 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــــس

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ٢٠ 

 )أغلبية موافقة(

  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .إذن تقر هذه املادة ، وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  ٢٥ 

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
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على وزير املواصالت  " : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة  :)٢(املادة 
" . تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 

  .باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة توصي اللجنة 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 )ال توجد مالحظات(

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

 )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥إذن تقر هذه املادة ، وبعد أن انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون أطرح 

  هل يوافق الس على ذلك ؟للتصويت مشروع القانون للموافقة عليه يف جمموعه ، ف
  

  

  )أغلبية موافقة(

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

ننتقل اآلن . إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة 
إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير وفد جملس الشورى املشارك 

الشيوخ والشورى واالس املماثلة يف إفريقيا يف أعمال املؤمتر األول لرابطة جمالس 
 ٢٥م ، وهناك من ٢٩/٩/٢٠٠٤-٢٨والعامل العريب املنعقد يف صنعاء خالل الفترة من 

  .طلب الكالم يف هذا املوضوع وأبدأ باألخ السيد حبيب مكي فليتفضل 
  

  :العضو السيد حبيب مكي



 ١فصل التشریعي ال/ ٣االنعقاد / ٣المضبطة         ) ٣٠(                            م٢٥/١٠/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

ي اجلزيل لإلخوة شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أقدم شكر
أعضاء الوفد املشارك يف أعمال املؤمتر األول لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واالس 
  املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب املنعقد يف صنعاء باجلمهورية اليمنية خالل الفترة من 

 م ، وعلى اجلهود اليت بذلوها أثناء انعقاد املؤمتر املذكور٢٠٠٤ سبتمرب ٢٩-٢٨
 ٥ومبشاركتهم يف اللجان املنبثقة منه وخاصة جلنيت الصياغة وجلنة دراسة اهليكل اإلداري 

م ، وهنا أخص شكري لرئيس الوفد سعادة األخ ٢٠٠٥وامليزانية العامة للرابطة لعام 
عبدالرمحن مجشري النائب األول للرئيس على إشادته يف كلمته اليت ألقاها يف اجللسة 

اإلصالحي جلاللة امللك وتفاعل مجيع فئات اتمع مع هذا االفتتاحية باملشروع 
املشروع ، وتطرقه إىل املشكلة اليت تقلق معظم دول العامل وخاصة الدول النامية أال 
 ١٠وهي زيادة عدد السكان فيها ، وما ستؤدي إليه من بطالة خميفة ، وتنويهه باالهتمام 

والذي سوف يؤدي إىل رفع بالقطاع اخلاص كمعتمد لتحريك االقتصاد الوطين 
سيدي الرئيس ، بعد . مستوى الدخل وخلق نوع من االستقرار األمين والسياسي 

قراءيت للتقرير املرفق اتضح يل أن هناك نقاطًا لو أخذت يف االعتبار عند إعداد التقرير 
واليت تنصب وتتركز جلها على املرفقات ألصبح التقرير أكثر مشولية ووضوحا ، 

 ١٥ ذُكر أن رئيس املؤمتر استعرض :أوالً : نها على سبيل املثال ال احلصر وأذكر م

مشروع جدول األعمال للمؤمتر ومتت املصادقة عليه بعد إدخال بعض التعديالت ، 
 كذلك ذُكر أن املؤمتر ناقش أيضا جدول :ثانيا أين جدول األعمال ؟ : والسؤال 

   قبل وفد الس الوطين جلمهورية نامبيااألعمال للمؤمتر الثاين للرابطة واملقترح من
 Nambia م ، وقد أُقر ٢٠٠٥ واليت سيتم عقد املؤمتر القادم فيها خالل شهر نوفمرب

 ٢٠ ذُكر يف :ثالثًا . بعد إدخال بعض التعديالت عليه ، إال أن اجلدول غري مرفق كذلك 

ايل عرض ملخصيد اا الجتماع اللجنة التقرير أن رئيس جملس األعيان األردين عبدا  
املعنية باختيار األمني العام واألمناء املساعدين ، وأشار إىل أن اللجنة تفحصت 

وقد ارتأت توافر الكفاءة الالزمة لتويل ) السرية الذاتية(الترشيحات املقدمة من خالل 
هل مت اختاذ قرار يف الترشيح : تلك املهام ، وقررت املوافقة على الطلب ، والسؤال 

 ٢٥ وأخريا ذُكر يف التقرير أيضا أن :رابعا تلك املناصب ؟ ومن هم الذين مت ترشيحهم ؟ ل
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رئيس جلنة الصياغة تال مشروع البيان اخلتامي للمؤمتر الذي أُدخلت عليه بعض 
  .أين مشروع البيان اخلتامي الذي تلي ؟ وشكرا : التعديالت واإلضافات ، والسؤال 

  

   :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥شكرا ، يف احلقيقة كان جيب أن يذكر أن هذا التقرير ملخص ألعمال الوفد 

املشارك يف املؤمتر ، وهناك تقرير آخر مفصل ملن يريد الرجوع إليه ، ونظرا لكرب 
حجمه قررنا يف حال املشاركة يف املؤمترات أن يعد تقريران أحدمها مفصل ملن يريد 

  . جدول األعمال ، تفضل األخ فيصل فوالذ االطالع عليه وآخر خمتصر يدرج يف
  

 ١٠  : العضو فيصل فوالذ 

شكرا سيدي الرئيس ، ال أريد اإلطالة ، ولكن لدي شكر أوجهه لوفد الس 
املشارك يف أعمال املؤمتر األول لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واالس املماثلة يف 

همة جدا طرحها سعادة األخ لقد توقفت عند مسألة م. إفريقيا والعامل العريب 
عبدالرمحن مجشري النائب األول للرئيس وهي التحديات وخاصة بالنسبة للعامل العريب ، 

 ١٥وأما . مليون وظيفة جديدة يف هذه املنطقة ) ٩٠(حيث اقترح حالً عن طريق إجياد 

بالنسبة ململكة البحرين ويف ظل املشروع اإلصالحي والسياسي وباألخص الربنامج 
وح لسيدي مسو ويل العهد املوقر بإصالح االقتصاد وسوق العمل والتعليم الطم

والتدريب فإن األمور تصب يف هذا التوجه الذي يدعمه سيدي مسو رئيس الوزراء 
املوقر واحلكومة والقطاع اخلاص ، ولكن هناك جانبا مهما أحببت أنْ أبينه وهو أن 

 ٢٠سائل املتاحة سواء من خالل السؤال جملس الشورى يدعم هذا املشروع من خالل الو

الذي سيوجهه العضو خالد املسقطي إىل سعادة وزير العمل والشئون االجتماعية ، أو 
من خالل مشاركات األعضاء يف ورش العمل املتعلقة ذا املشروع ، وأخريا من 
خالل زيارة رئيس الشئون السياسية بديوان مسو ويل العهد للجان لالطالع على 

آالف ) ١٠(األمر اآلخر الذي لفت انتباهي هو حتديد مبلغ . كاا ومرئياا مشار
 ٢٥دوالر كاشتراكات للمؤمتر األول ، هل مت حتديد أي أمر ذا اخلصوص يف مكتب 

الس ؟ وكذلك كانت هناك ترشيحات الختيار األمني العام واألمناء املساعدين ، 
الكفاءات البحرينية ليكون لنا متثيل يف وقد وددت من الوفد املشارك أن يرشح إحدى 
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هذه التجمعات املهمة ، خاصة أن صوت البحرين يف ظل املشروع اإلصالحي لسيدي 
  .جاللة امللك من املمكن أن ينتقل إىل هذه التجمعات ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 

  

  : العضو عبدالرمحن مجشري 
شكرا سيدي الرئيس ، أشكر األخوين فيصل فوالذ والسيد حبيب مكي على 

 ما القيمة ، وكما أشرتا متكامالً - سيدي الرئيس -مالحظافإن الوفد قدم تقرير 
 ١٠وآخر خمتصرا يتماشى مع توجهات مكتب الس ، وإن التقرير املفصل موجود لدى 

دي الرئيس ، لقد قام اإلخوان يف اجلمهورية سي. األمانة العامة ملن أراد االطالع عليه 
اليمنية جبهد كبري لنجاح ذلك املؤمتر ، وقد قدموا كل املساعدات املمكنة ، وعلى 
رأسهم سعادة األخ عبدالعزيز عبدالغين رئيس جملس الشورى باجلمهورية اليمنية 

لكة وكذلك سعادة األخ علي عبداهللا البوجريي سفري اجلمهورية اليمنية لدى مم
 ١٥البحرين الذي قام جبهد واضح لتسهيل مهمة الوفد املشارك ، وكذلك أعضاء الوفد 

اَألخوان عبداجلليل الطريف وحممد حسن باقر ، وال أنسى األخ عيسى راشد اجلودر 
رئيس قسم شئون األعضاء بالس الذي قام جبهد مميز لتسهيل مهمة الوفد ، من 

طلوبة منه ، فاجلميع قاموا بدورهم كامالً ويشكرون خالل قيامه باألعمال اإلدارية امل
  حنن يف كلمتنا الرئيسية طرحنا موضوع التحديات اليت م املنطقة اليت . على ذلك 

 ٢٠تشملها هذه الرابطة ، وهي حتديات تتمثل يف إجياد وظائف مالئمة للمواطنني يف العامل 

هذه املنطقة ، فهذه حتديات العريب واإلفريقي ، وكذلك الزيادة املطردة للسكان يف 
  أساسية ستواجه منطقتنا ، لذا جيب علينا أن نعمل بكل طاقتنا حلل هذه املشاكل حىت 

سيدي الرئيس ، إن استطعنا حل هذه . نستطيع القيام بتنمية حقيقية يف بلداننا 
املشاكل فذلك سيساعدنا على ترسيخ الدميقراطية وعلى تعميق تبادل اآلراء ، ويف 

 ٢٥  . نفسه سيساعدنا على التنمية االقتصادية يف املنطقة ، وشكرا الوقت

  
  : الرئيـــــــــــــــس 
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لقد . شكرا ، وذا نكون قد انتهينا من مناقشة هذا البند من جدول األعمال 
تقدم األخ مجيل املتروك بسؤال موجه إيل وهو بشأن الئحة شئون املوظفني بالس ، 

  .ك تفضل األخ مجيل املترو
  

 ٥  : العضو مجيل املرتوك 

من ) ٥٣(شكرا سيدي الرئيس ، لقد تقدمت باالستفسار حسب املادة 
 سيدي -الالئحة الداخلية ، وعليه إما اإلجابة عن االستفسار أو ال ، وهذا عائد لك 

  . فإن أردت اإلجابة فلتتفضل -الرئيس 
  
موضحا(الرئيـــــــــــــــس ٠

ً
 : (  ١٠ 

  ئون املوظفني بالس ، وهذه الالئحة قد أنت تسأل عن الئحة ش
صدرت ، ولكن سنبحث هذا املوضوع يف مكتب الس ، وإذا ارتأى أن نضعه على 
جدول أعمال اجللسة القادمة فسوف يكون ذلك ، وإال سيصلك رد كتايب بشأنه ، 

  .تفضل األخ مجيل املتروك 
  ١٥ 

  : العضو مجيل املرتوك 
من الالئحة الداخلية ليس من ) ٥٣(ادة شكرا سيدي الرئيس ، حبسب امل

وجيوز لرئيس الس أن " املفروض مناقشة االستفسار الذي قدمته ، فاملادة تنص على 
، فإن أردت أن ترد علي فاألمر متروك لك ، " يرد على االستفسار يف اجللسة بإجياز 

 ٢٠  .وشكرا 

  : الرئيـــــــــــــــس 
   الس اآلن ، ولكن سنعرضه على مكتبشكرا ، لن أعرض هذا األمر على

  الس ، وبعدها سنقرر ماذا سنفعل بشأن استفسارك ، وذا نكون قد وصلنا إىل اية 
  . جلستنا هلذا اليوم ، أشكركم مجيعا ، وأرفع اجللسة 

   ٢٥ 

 صباحا١١ : ٠٠رفعت اجللسة عند الساعة (
ً

(  
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 ٥      الدكتور فيصل بن رضي املوسوي          عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

                     رئيس جملس الشورى                األمني العام لس الشورى
  

  
  
  ١٠ 

 )انتهت املضبطة(

    
       

  
 ١٥ 

  
  
   

  


