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 مضبطة اجللسة الرابعة والعشرين

 دور االنعقاد العادي الرابع

 )الفصل التشريعي الثانـي(
 
 10 

 42الرقم: 
 هـ 3213ربيع الثانـي  31التاريخ: 

 م 4232مـــارس  42   
 

 15عقد جملس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور االنعقاد العادي الرابع من 

الجتماعات الكربى مبقر اجمللس الوطنـي بالقضيبية، الفصل التشريعي الثانـي بقاعة ا
عند الساعة العاشرة من صباح يوم االثنـني الثالث عشر من شهر ربيع الثانـي 

م، وذلك برئاسة صاحب 4232هـ املوافق التاسع والعشرين من شهر مارس 3213
 املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى، وحضور أصحاب السعادة
 20 أعضاء اجمللس، وسعادة السيد عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام جمللس الشورى. 

 

 وقد مثل احلكومة كل من: 
صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي  .3

 الشورى والنواب.

 25 .الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم صاحب السعادة .4

 جللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية، وهم:كما حضر ا
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 :من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى النواب. .3
 السيد مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانونـي. .4

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. -
 5 

 اخلية:من وزارة الد 

بإدارة الشؤون  حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات نقيبال .3
 .القانونية

  السيدة هاجر عبداهلل فخرو باحث قانونـي. .4
 10 

  التربية والتعليممن وزارة: 

 ي للوزير. ـسيد ناصر سعد شعبان املستشار القانونال .3

 .يـنسيد عبداجلواد حممد عبداجلواد مستشار قانوال .4

 ة عبدالعزيز الذوادي منسق إداري مبكتب الوزير.السيدة لطيف .1
 15 

  املاليةمن وزارة: 

 السيد عيسى عبداهلل يتيم املدير العام املساعد لشؤون املالحة البحرية. - 

 
 :من ديوان اخلدمة املدنية 

 20 مدير إدارة شؤون اللوائح واإلعالم. السيد إبراهيم عبداهلل كمال .3

 ون اللوائح واجملالس.السيد خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤ .4
 

لعام املساعد للشؤون كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني ا
 والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد البشرية واملالية الربملانية،

 25ي للمجلس، ـوالدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانون ،واملعلومات

ي لشؤون اللجان، والدكتور حممد ـمحيد مرهون املستشار القانونوالسيد حمسن 
ي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر حممد الصائغ ـعبداهلل الدليمي املستشار القانون
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كما حضرها عدد من مديري اإلدارات  املستشار االقتصادي واملايل للمجلس،
 ئيس اجللسة: الرمعايل ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، مث افتتح 

  

 الرئيـــــــــــــــس:

 5بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الرابعة والعشرين من دور االنعقاد 

العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانـي، ونبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين. 
تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء 

 ملعتذرين. ا
 

 10 األمني العام للمجلس:

شكًرا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب 
مجال حممد فخرو والدكتورة هبية جواد اجلشي والدكتورة عائشة السعادة األعضاء: 

 وشكًرا.  وخالد عبدالرسول الشريف، ،سامل مبارك يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس
 

 15 ــــس:الرئيـــــــــــ

شكًرا، وهبذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافًرا. وننتقل اآلن 
إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة، 

 .احلاجي أمحد فؤاد األخ تفضل فهل هناك مالحظات عليها؟
 

 20 :احلاجي أمحد فؤاد العضو

أرجو تغيري عبارة "التزام،  32السطر  23فحة يف الص الرئيس، سيدي شكًرا
 ومملكة البحرين" إىل "التزام مملكة البحرين"، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 25 شكًرا، هل هناك مالحظات أخرى؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
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تايل من وننتقل اآلن إىل البند ال. مبا أجري عليها من تعديلإذن تقر املضبطة 
ماجد  السعادة الدكتور مبناقشة السؤال املوجه إىل صاحبواخلاص جدول األعمال 

 محد مبارك النعيمي، واملقدم من سعادة العضو ي النعيمي وزير التربية والتعليمبن عل
بشأن توحيد التقومي الدراسي يف مملكة البحرين، وإمكانية توحيده بني دول جملس 

 5مرفق جبدول أعمال هذه اجللسة، فهل يود العضو  ادة الوزيرسع، ورد التعاون اخلليجي

 . محد مبارك النعيميالسائل التعقيب عليه؟ تفضل األخ 
 

 :محد مبارك النعيميالعضو 
والشكر موصول إىل سعادة األخ الدكتور ماجد بن  شكًرا سيدي الرئيس،

 10ا القصد من السؤال . طبًععلي النعيمي وزير التربية والتعليم ومجيع العاملني بالوزارة

 من ءداتباكطلب رئيسي  بني دول جملس التعاون هو احلرص على توحيد اإلجازات
اإلجازات غري التقومي خمتلف و -سيدي الرئيس-مملكة البحرين، فكما تعلمون 
بالنسبة إىل إجازات  اإلشكاليةهذا فيه نوع من و ،موحدة يف املدارس أو اجلامعات

ان أوالدهم يف أكثر من مؤسسة تعليمية سواء يف التعليم الطلبة عند األسرة إذا ك
 15توحد  احلكومي أو اخلاص، فنأمل من وزارة التربية والتعليم أن توحد التقومي لكي

شكوًرا بأهنم عقدوا العزم موزير سعادة الجاء الرد من و اإلجازات يف مملكة البحرين،
إذ  مة دول جملس التعاون،منظو يف اإلجازاتوحد تأن  أملونعلى توحيد اإلجازات. 

األخ الدكتور ماجد بن علي سعادة نتمىن على وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها 
هذا لدراسة مكتب التربية العريب لدول اخلليج العربية النعيمي طرح هذا االقتراح يف 

 20 االقتراح؛ ألن دول اخلليج منظومة متقاربة، فالعوائل متقاربة واألعياد شبه متقاربة

للنواحي االجتماعية مراعاة واملناسبات كذلك، فحبذا لو توحد هذه اإلجازات 
وتبادل الزيارات، ونأمل من وزارة التربية والتعليم أن حتاول قدر املستطاع أن تليب 

توحيد هذا الطلب بالنسبة إىل مملكة البحرين، لهذا املطلب رغم جهود الوزارة احلثيثة 
مكتب التربية العريب لدول اخلليج يده أو طرحه يف يسعون إىل توح وإن شاء اهلل

 25  ، وشكًرا.العربية

 :الرئيـــــــــــــــس
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التربية  وزير ماجد بن علي النعيمي الدكتور سعادة األخشكًرا، تفضل 
 .والتعليم

 

 :الرتبية والتعليم رـــوزي
 5ا . يف الواقع أنوالشكر موصول إىل األخ محد النعيمي شكًرا معايل الرئيس،

أشاطره االهتمام هبذا اجلانب، وحنن على صعيد مملكة البحرين سعينا بكل جهودنا 
ارتباط الكثري لديهم هي الكبرية  اإلشكاليةأن ننسق مع املدارس اخلاصة ولكن إىل 

املدرسني الذين  مراعاة لظروفوجهم بتقومي خارج مملكة البحرين، من مناه
ى أن يلتزموا بقانون التعليم حبيث ال تقل سون هبذه املدارس، ولكننا حرصنا عليدّر

 10يف هذا العام أن نرسل التقومي اخلاص  نا، وكذلك حاوليوًما 081نسبة التمدرس عن 

بوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق باإلجازات من حيث بدايتها أو هنايتها خصوًصا 
نا يف املدارس هناية العام الدراسي يف املدارس اخلاصة؛ ألنه كما تعلمون أن أبناء

ومن أجل أال تنقضي فترة  ،اخلاصة أيًضا هلم حق يف بعثات وزارة التربية والتعليم
تراعي املدارس اخلاصة هذا اجلانب. أما  لذا جيب أن ؛لحصول على البعثاتدمي لالتق

 15على صعيد جملس التعاون اخلليجي فإن شاء اهلل سنسعى من خالل اإلخوان يف 

ول اخلليج العربية خصوًصا أهنم أيًضا قطعوا خطوة جًدا مكتب التربية العريب لد
ملعاليكم وألصحاب السعادة أنه مت اختاذ قرار  وقد تكون مناسبة طيبة أن أبني ،ممتازة

على أي  دول اخلليجتنافس  بأال ،يف مكتب التربية العريب لدول اخلليج العربية
جيب أن و ،هذا املقعدلكي ال ختسر  -على صعيد وزارة التربية والتعليم- منصب

 20عاون وبالتايل يكون املرشح هو مرشح عن دول جملس الت ،يكون هناك تنسيق مسبق

وأشكر األخ محد اهلل سأنقل هذا االقتراح، وإن شاء  اخلليجي واجلمهورية اليمنية.
وإن شاء  ذلك، توحيدإىل وأنا أتفق معه على أن هناك حاجة النعيمي على إشارته، 

 ، وشكًرا.تنسيق سنسعى إىل ذلكاهلل يف إطار ال
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 شكًرا، تفضل األخ محد مبارك النعيمي.
 :محد مبارك النعيميالعضو 
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أشكر سعادة الوزير والشكر موصول إىل مجيع منتسيب  ،شكًرا سيدي الرئيس
 وزارة التربية والتعليم، وشكًرا.

 
 الرئيـــــــــــــــس:

 5وننتقل اآلن إىل لوزير على حضوره وإجابته الوافية. وأشكر سعادة اشكًرا، 

السعادة  مبناقشة السؤال املوجه إىل صاحبواخلاص البند التايل من جدول األعمال 
رباب ، واملقدم من سعادة العضو ي النعيمي وزير التربية والتعليمماجد بن عل الدكتور

ر مادة التربية البدنية خطة وزارة التربية والتعليم لتطويبشأن  عبدالنيب العريض
مرفق جبدول أعمال هذه اجللسة، فهل يود العضو  سعادة الوزير، ورد ةيوالرياض

 10 . رباب عبدالنيب العريض تاألخ يالسائل التعقيب عليه؟ تفضل

 
 :رباب عبدالنبي العريضالعضو 

والشكر موصول أيًضا إىل سعادة وزير التربية والتعليم  شكًرا سيدي الرئيس،
جابة اليت تفضل هبا. طبًعا إن وجود خطة واضحة املعامل لوزارة التربية والتعليم على اإل

 15ة سوف تساهم بشكل كبري يف تطوير يمتعلقة بتطوير مادة التربية البدنية والرياض

أحببت  للطالب ومن مث زيادة حتصيله العلمي والعملي. أيًضاالقدرات البدنية والصحية 
حبسب -، وأعتقد ة والتعليم املتعلق مبحو األمية البدنيةأن أشيد مبشروع وزارة التربي

أن هذا املشروع بدأ يف مراحله األولية عن طريق املدارس االبتدائية، ولكن  -معلومايت
هل هذا املشروع سيعمم على  -ألن هذا املشروع جًدا مهم-سؤايل لسعادة الوزير 

 20لديهم أمراض أو من لديهم مجيع الطلبة؟ فبحسب علمي أنه مت اختيار الطلبة الذين 

طلبة ، وأيًضا على مسنة فقط، فأمتىن أن يعمم هذا املشروع على مجيع طلبة املدارس
املدارس اخلاصة. فما نريده من الوزارة هو االهتمام هبذا املوضوع ألن املدارس اخلاصة 

دة الوزير ملناهج املتعلقة مبادة التربية الرياضية. بالنسبة إىل رد سعابا يلة االهتمامقل
خبصوص وجود مناهج التربية الرياضية، فأنا أعلم أن هناك مناهج ولكنين أعتقد أهنا 

 25التربية الرياضية اليت تدرس للطلبة متعلقة فقط  ةادمكتوبة، وحتتاج إىل تطوير ألن م غري

أن متتد هذه املناهج ، فأمتىن بقياس الكرة وقياس مساحة هذه املناهجبأمور حمددة تتعلق 
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واختيار أنواع الرياضة اليت تناسب التغذية السليمة واحلركة السليمة الصحة وإىل 
أعمارهم. بالنسبة إىل املنشآت الرياضية أيًضا تطرق سعادة الوزير إىل أن املنشآت يف 

أعلم أن املباين اليت تقوم  ليم منشآت جاهزة من مجيع اجلوانب.وزارة التربية والتع
عليم هي مباٍن جاهزة ولكن لنبتعد قلياًل عن املدارس ببنائها وزارة التربية والت

 5مبانيها غري جاهزة للمنشآت الرياضية، أعتقد أن املدارس اخلاصة  بعضفاحلكومية، 

فقط وبالتايل هي غري متكاملة. أيًضا  غرفترخيًصا لملدارس اخلاصة افقد تعطى 
تكن واضحة يل، لم فبالنسبة إىل موضوع األدوات اليت تطرق إليها سعادة الوزير 

فسعادته تطرق إىل أن مجيع األدوات موجودة يف املدارس احلكومية ولكنين مل أعرف 
ال؟ فأمتىن معرفة  مما هي األدوات؟ فرمبا تكون الكرة أداة ولكن هل هي تكفي أ

 10األدوات املوجودة يف املدارس اخلاصة أيًضا. وبالنسبة إىل قدرات وجاهزية معلمي 

مثااًل لنا ألن  تذكر عندما كنا صغاًرا أن معلمات الرياضة مل يكّنأ ،ةيالرياضالتربية 
من  مؤهلةفاملهم بالنسبة إلينا أن تكون معلمة الرياضة  ،معلمة الرياضة كانت مسينة

من قبل وزارة  االوزير أوضح أن هناك رقابة وإشراًف فسعادةحيث الشكل أيًضا. 
ياضية ولكن هذا يكون من خالل التربية والتعليم على قدرة معلمي التربية الر

 15طلبة؛ اإلشراف، فأمتىن أال يكون القياس من قبل وزارة التربية والتعليم بل من خالل ال

بإمكاهنم قياس ذلك أو تكون هلم مؤشرات أن مدرس الرياضة قادر على أن  ألن
يتفاعل، ففي أيامنا كان مدرسو الرياضة فقط يصرخون وهذا بصراحة ما كنا نراه 

ألن االهتمام باملدرس والعنصر البشري  ؛ورمبا تغريوا اآلن وأصبح التفاعل أكثرمنهم، 
قد ال تكون األدوات واألجهزة موجودة ولكن تفاعل فهو األساس يف مادة الرياضة، 

 20 ، وشكًرا.مدرس الرياضة مع الطالب أتوقع أنه هو األساس بالنسبة إىل هذه املادة

 

 :الرئيـــــــــــــــس
التربية  وزير سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيميضل شكًرا، تف

 .والتعليم
 25 

 :الرتبية والتعليم رـــوزي
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والشكر موصول إىل سعادة األخت الفاضلة على سؤاهلا.  شكًرا معايل الرئيس،  
صراحة أنا سعدت كثرًيا هبذا السؤال ألن التربية الرياضية تشكل اليوم عنصًرا أساسًيا 

 من األبناء يف مرحلة مبكرة جًدا. الطالب خصوًصا أننا نتعامل مع شرحية يف بناء قدرة
على حل الكثري من  الطالب ساعديكون هناك نوع من األنشطة الرياضية يقد 

 5ث الكثري أن حنّدإىل املشاكل الصحية ال قدر اهلل مستقباًل؛ لذلك سعينا يف هذا اجلانب 

 -املختارةب ما هو موجود على الشرحية وحبس-اليوم  هناكمن املعلومات والنقاط، ف
فعالية تقام يف املدارس وهي مسابقات رياضية يشارك فيها أكثر  27حوايل أكثر من 

فعالية يف جانب اخلدمات واألنشطة الطالبية،  0221ألف طالب، إضافة إىل  27من 
أن  لذا ننظر إىل ؛اهلدف من ذلك أن اجلانب الصحي ال يتعزز إال باجلانب الرياضيو

 10مدارس وزارة التربية والتعليم تشكل رافًدا مهًما من روافد األندية واملنتخبات يف مملكة 

جانب  يفأن نركز على ز رعاية املوهوبني البحرين، وعليه حرصنا أيًضا من خالل مرك
م استطاعت مملكة 3118التميز لدى هذه الشرحية من األبناء، وهلل احلمد يف عام 

تاريخ احلركة  أول ميدالية ذهبية يف الرياضة املدرسية يفالبحرين احلصول على 
تربية ال أمهيةحنن ننظر إىل و .لدينا اآلن ستة مراكز للتدريبو الرياضية باململكة،

 15ألخت السائلة أننا اآلن يف طور تشكيل جلنة لدراسة هذا الرياضية، ويسعدين أن أبني ل

املواهب  أساسية على هذا اجلانب.ص يف مادة خاصة أن قانون التعليم ن ،فقطاجلانب 
تعاون مع  الرياضية هي كنز ململكة البحرين جيب أن حنافظ عليها ولذلك لدينا اآلن

بعدد من الفعاليات  اوتزويده االتنسيق معهمن أجل  عدد من االحتادات الرياضية
 وخيدموا البحرين يف هذا اجلانب، حىت معلم املناسبة وبالطلبة الذين من املمكن أن

 20األخت شاء اهلل النقطة اليت تفضلت هبا  نوإ ،هلم دور مهم التربية الرياضية أصبح

ضمن خريطة التمهن للمعلمني اآلن مطلوب و .تختفي مع األيامسرباب العريض 
قاء باهلدف من ذلك إ، في ميارسون فيه عملهم اليوميالتخصص يف اجلانب الذ
سية سواء من اجلانب األكادميي أو من اأسوهناك متطلبات  العناصر املتميزة يف امليدان.

 منها، لذلك معلمو اجلانب العملي حىت يضمن الشخص املتقدم للترقية االستفادة
 25شخص يف وزارة التربية والتعليم يعتربون  211الذين يشكلون حوايل التربية الرياضية 
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هناك و .الطلبة هذا اجلسم الذي يتعامل مع الشرحية الكبرية من أبنائنا ا منجزًءا أساسًي
رباب الفاضلة  تاهتمام فيما يتعلق بالتجهيزات اليت أشارت إليها سعادة األخ

اليت نتحدث عنها هي  والتجهيزات ،تهاطلبيكفي مدرسة لديها مبلغ فكل ، العريض
هذه ن وذلك أل ،ونسعى أن تكون يف كل مدرسة أكثر من لعبة ،متنوعة جتهيزات

 5ستؤثر على اجلانب لفرصة املناسبة لتفريغ هذه الطاقات الطاقات الشبابية إذا مل جتد ا

إحدى  يف بدأنابرنامج حتسني أداء املدارس  وضمن السلوكي واجلانب املعريف هلم.
 اوالحظنا اخنفاًضالبيئة املدرسية وإعطاء جانب كبري للساحة الرياضية بتطوير املدارس 

قل من أ% إىل 27طلبة من نسبة االحنرافات السلوكية وأعمال العنف ما بني اليف 
جلانب اآلخر فيما إىل اوبالنسبة  .الكرمية تاألخ إليهوهذا يؤكد ما أشارت  ،01%

 10، يف املناهج الرياضيةتخصص لل ةخواإلبتعاث عدد من علق مبناهج التربية الرياضية مت ايت

أن املناهج الرياضية هلا جانب غذائي وجانب عالج طبيعي  تما تفضلت األخفك
نعمل على هذا  واآلن حنن ا عن بعضها البعض،مور ال ميكن فصلهاأل وكل هذه

 علىيساعدهم اآلن خوة الزمالء أصبح تأهيلهم اجلانب بصورة أكرب، وعدد من اإل
 ألن، ومت نقل مناهج التربية الرياضية من اإلدارة إىل إدارة املناهج هجتطوير هذه املنا

 15جدية ملناهج  ويد املدارس برؤيةلتايل تزوبا ،تطوير هذه املنظومةهو اهلدف األساسي 

مية . فيما يتعلق مبحو األجديدة يف هذا اجلانب واستحداث مساقات ،رياضيةلالتربية ا
فيما يتعلق باستفسار األخت الكرمية حنن بدأنا و ،نواجه مشكلةصحيح أننا البدنية 

ا هو مبني نا كمووجد ،باملرحلة االبتدائية ووجدنا أهنا فرصة لعمل فحوص للطالب
يتعامل مع لكونه -يف الشرحية اليت لدي واليت حرصت على إحضارها جمللسكم الكرمي 

 20معلومة جًدا  -صحيةجوانب قوانني ذات والعديد من القوانني منها قوانني الطفل، 

% 27ونسبة كبرية تقدر بـ  ،جًدا من أبنائنا لديهم مسنةوهي أن نسبة كبرية مهمة 
وضع خطة عالجية  خوانعد مشكلة كبرية وتتطلب من اإلوهذا ي ،لديهم وزن ناقص
أهنا ليست مادة عتقادنا ضمن إطار تطويرنا للتربية الرياضية ال كونهلذه املشكلة وست

وخصوًصا أننا يف وزارة التربية  ،بىن عليها يف املستقبليوإمنا هي مادة ميكن أن  عادية
 25نظم ناالحتياجات اخلاصة سوف  اهتمامنا بأبنائنا الطلبة من ذوي التعليم من ضمنو
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ليج يف مسابقات رياضية مدرسية لذوي ة يف مملكة البحرين على مستوى اخلأول بطول
الشرحية مهمة جًدا وتستحق أن متارس  ألننا نعتقد أن هذه ،االحتياجات اخلاصة

وحاولت أن أخلص  ،حياهتا الطبيعية أسوة بأبنائنا اآلخرين. يف الواقع هذا بشكل عام
الفاضلة يف موضوع املدارس  تاألخ إليهااجلانب ولكن أيًضا هناك نقطة أشارت هذا 

 5حىت قمنا بنشر و ة،هناك فريق يعمل مع املدارس اخلاصف، أتفق معها اخلاصة وأنا

وال  يف اجلرائد باالسم وبنوع املدرسة.املخالفات اليت ارتكبت من قبل املدارس اخلاصة 
يف هذا  اهناك تقصرًيأن ، وصحيح ونركز عليهجانب مهم  شك أن اجلانب اإلنشائي

ألن بعضهم حيدهم املوقع ولكن هذا ال مينع أن هذه املالحظة مالحظة قيمة  ،اجلانب
اجلديدة ال توجد أي إشكالية هبا دارس يف املو للمتابعة. إلخوانإىل اجًدا وسأنقلها 

 10وأعتقد  ،املكانيف بعض املدارس ويف بعض رياض األطفال بسبب حمدودية  وإمنا توجد

ها على جديرة باالهتمام وأشكراليت أشارت إليها األخت الكرمية  أن هذه النقطة
 .وشكًرا طرحها،

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
تبدأ الوزارة يف الوزير، وأمتىن أن  سعادةأتوجه بالشكر لشكًرا سيدي الرئيس،  

واحتضاهنم ليس فقط لتأهيلهم وإمنا أيًضا دعمهم من  احتضان املبدعني الرياضيني
 20، فاملبدعون الرياضيون يف بعض الدول ىحيث الدرجات، ولنَر جتارب الدول األخر

أ هلم املنح للدراسات اجلامعية، وأعتقد أن لدينا نسبة عالية من املبدعني يف جمال هتيَّ
 متىن أن يأخذوا مكاهنم عن طريق وزارة التربية والتعليم، وشكًرا.وأ ،الرياضة

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 25شكًرا، تفضل سعادة األخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية  

 والتعليم.
 وزير الرتبية والتعليم:
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أن هذا اجلانب جدير بأحببت أن أطمئن األخت الكرمية شكًرا معايل الرئيس،  
الهتمام، والفريق الذي فاز بأول ميدالية ذهبية على مستوى املدارس تشرفوا مبقابلة با

سيدي حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى، وأمر جاللته وزارة التربية والتعليم 
لموا البعثات على حساب وزارة التربية والتعليم تسبإعطائهم بعثات وفعاًل كلهم 

 5املواهب، وأيًضا طبقنا ذلك يف التربية الفنية إذ ال  بغض النظر عن اجملموع كتقدير هلذه

أيًضا، وهذه النقطة اليت تفضليت هبا  نراعي فقط جانب الدرجات وإمنا نراعي املوهبة
 .جديرة باالهتمام، وأشكرك على اهتمامك، وشكًرا

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 10ل اآلن إىل نشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقشكًرا،  

البند التايل من جدول األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون 
( لسنة 61باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية األمان النووي، املرافق للمرسوم رقم )

وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة، فهل  .م3116
 ية؟يوافق عليه بصفة هنائ

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول  مشروع القانون بصفة هنائية.إذن يقر 

 20األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 

ليج م بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخل3117( لسنة 37رقم )
العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف اجللسة  م.3116( لسنة 61)
 السابقة، فهل يوافق عليه بصفة هنائية؟

 25 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس
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وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول  بصفة هنائية. مشروع القانونإذن يقر 
األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشـريعية والقانونيـة حـول    
مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة املالية )من أين لك هذا؟(، )املعد يف ضـوء  

حممـد الفاضـل   االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(. وأطلب من األخت وداد 
 5 مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

 
 العضو وداد حممد الفاضل:

 : توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.الثانيةاملادة   
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 األخ عبدالرمحن حممد مجشري. تفضل هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
 

 عبدالرمحن حممد مجشري:العضو 
الزوج أو الزوجة تقدمي  الة رفضحعن لدي استفسار شكًرا سيدي الرئيس،  
 15ا، واهليئة ستأخذ قراًرا بشأن تثبيت ذلك يف اإلقرار، أي امتنعاملالية  ةذمالإقرار 

بتقدمي إقرار الذمة املالية خالل  ةوستكلف مرة أخرى الزوج أو الزوجة املمتنع
 فماذا ستفعل اهليئة؟ وشكًرا.وامتنعا هذا الزوج أو الزوجة  شهرين، وإذا واصل

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 20 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
هذه املادة أنا أتفق مع األخ عبدالرمحن إىل بالنسبة شكًرا سيدي الرئيس،  

 هذه املادة تنظيم مسألة إلزام امللزم مجشري حول ما تطرق إليه، وحنن أمامنا اآلن يف
 25بتقدمي إقرار الذمة املالية، ومن يقدم إقرار الذمة املالية هو امللزم وهو صاحب املنصب 

دون ترتيب أي أثر يف حالة بواخلاضع هلذا القانون بشكل أساسي. وجاءت هذه املادة 
 تتضمن اإلقرار عند امتناع الزوج عن تقدمي هذه البيانات للملزم والتوقيع عليها حىت
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تقدميه، والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذه احلالة إذا امتنع الزوج، وهنا البد أن ننظر 
إىل فرضية أنه قد يكون هناك خالف بني امللزم وزوجه وبالتايل مسألة االمتناع قد 

مسألة  -إذا ما ارتأى ذلك-تكون واردة، وبالتايل ينبغي أن نضيف بعد إذن اجمللس 
االستمارات وينبغي أن يزود هبا الزوج مباشرة لكي ال يتعذر الزوج بعدم  تزويد

 5وصول االستمارات أو قد يقوم امللزم بتوصيلها، ولكن قد يكون هناك عدم وضوح 

الستالم أو عدم االستالم وتسليمه يف النهاية، ألنه اشترط هنا مسألة ملء إىل ابالنسبة 
ىل أن يكون تسليم هذه االستمارات ابتداء. البيانات والتوقيع، وبالتايل من األو

االمتناع عند تقدمي اإلقرار، وهنا  إثباتاملوضوع الثاين ينبغي يف هذه املادة أن نؤكد 
املادة الثامنة  جيب على اهليئة أن تقبل اإلقرار إذا ما امتنع الزوج، والسبب يف ذلك أن

 10العقوبة ستتخذ يف مواجهة من هذا القانون رتبت أثًرا وهو وجود عقوبة، ولكن هذه 

امللزم أي يف حالة التخلف، ومسألة االمتناع من قبل الزوج جترنا إىل مسألة التخلف، 
فقد يعترب هذا ختلًفا يف استيفاء كامل مستندات هيئة اإلقرار عند تقدميه. وأنا لدي 

والثانية إضافتان: األوىل هي تقدمي اإلقرار مع إثبات امتناع الزوج عن تسليم البيانات، 
أن هذه االستمارات يزود هبا الزوج مباشرة. وفيما يتعلق بالزيادة يف الفقرة الثانية "وإذا 

 15لعناصر ذمته املالية..." أن نضيف هنا  ةامتنع زوج امللزم عن إعطائه البيانات الالزم

"وعناصر الزيادة إن وجدت"، ألنه رمبا أكون قد زودته باالستمارات وأعطاين البيانات 
اًء على عناصر الذمة املالية املنصوص عليها يف مادة القانون، ولكنها ال تتضمن مسألة بن

النص على عناصر الزيادة، فإذا أخفى الزوج مسألة عناصر الزيادة عند تقدميه لإلقرار 
فهناك مادة تعاقبه يف حالة تقدمي بيانات غري صحيحة، وعدم ذكر عناصر الزيادة لدى 

 20 .يانات غري الصحيحة وفيها تقرير للعقوبة، وشكًراالزوج قد تعد من الب

 

 :الرئيـــــــــــــــس
كالم طيب وجيد وكذلك  ذكرتهكل الكالم الذي  ،أخت داللشكًرا،  

االشتراطات  عنالكالم الذي ذكره األخ عبدالرمحن مجشري، ولكن كل هذا الكالم 
 25ونة عند السلطة التنفيذية والضوابط مكانه يف الالئحة التنفيذية، حبيث تكون هناك مر
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ريه حبسب مقتضيات احلال، ألننا لو أردنا أن ندخل يف القانون يبوضع ما هو الزم وتغ
ولذلك هو يف هناية املادة: "وحتدد الالئحة التنفيذية  كل صغرية وكبرية ما انتهينا

إىل  اإلجراءات والضوابط اخلاصة بتقدمي إقرارات الذمة املالية" كقضية إرسال اإلقرار
الزوج متضمًنا كذا وكذا، هذه كلها تفاصيل، وأعتقد أنه عندما تصدر الالئحة 

 5تفضلي األخت دالل  .التنفيذية فمن املؤكد أهنا ستتضمن كل هذه الضوابط وأكثر

 جاسم الزايد.
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
ال خالف على كالمك فالالئحة الداخلية تأيت شكًرا سيدي الرئيس،  

 10أن الالئحة الداخلية عن للنصوص الواردة يف القانون، ولكن جيب أال نغفل بتفصيالت 

يف نص عام يف القانون ذاته حىت ترد تفصيالته يف الالئحة  أيتال تستطيع أن تنظم ما ي
الثالثة.  الداخلية، فأردت اإلشارة بصفة عامة إىل الكلمات اليت أضفتها يف احملاور

جيب أن تلتزم بنص القانون، لكن إذا وضعناه يف نظم ئحة الداخلية عندما تأيت لتالال
 اإلطار العام فإن تفصيالته لن تظهر يف الالئحة الداخلية، وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. 

 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 20مازلت أؤكد ما أتى به األخ عبدالرمحن مجشري من أن شكًرا سيدي الرئيس،  

هذه املادة ستصل إىل طريق مسدود، واللوائح الداخلية اليت تعرضتم إليها هي يف 
احلقيقة لن تكمل ما هو ناقص يف املادة نفسها، اللوائح التنفيذية سوف تفّصل ما جاء 

فاللوائح لن تكملها،  يف مواد القانون ولكن إذا كانت بعض هذه املواد غري مكتملة
فمثاًل عندما نقف عند عبارة "بإقرار الزوج املمتنع"، وبعد ذلك اإلقرار كيف ستعاجل 

 25 هذه اللوائح التنفيذية أو التنظيمية هذا احلاجز؟ وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
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شكًرا، لكن السؤال هو: ماذا لو أن امللزم نفسه امتنع عن تقدمي اإلقرار، فما  
اإلجراء؟ القانون حيدد أن الزوج ملزم كما أنه املسؤول األصلي، فال يوجد فرق  هو

حبسب القانون ألن الزوج والزوجة ملزمان وتنطبق عليهما نفس الشروط. أنت تسأل 
افترض أن املسؤول نفسه مل يقدم إقراره، فالقانون تضمن اإلجراءات  ،سؤااًل افتراضًيا

 5 تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة  .الالزمة وينطبق ذلك على الطرفني

 آل خليفة.
 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
لكن يف هذه احلالة سوف يتأثر الطرف اآلخر املعين بالتوظيف سيدي الرئيس،  
 10له عالقة وبالعكس هو كفء، واللوائح  بسبب امتناع الطرف اآلخر وهو ليسحالًيا 

 ر تفاصيل ذلك، وشكًرا.التنظيمية مل تذك
 

 :الرئيـــــــــــــــس
لن يتأثر، وهذه مسؤولية اللوائح الداخلية. على كٍل أين اللجنة لترد على مثل  

 15هذه التساؤالت؟ فاللجنة درست مشروع القانون فأرجو منها الرد على تساؤالت 

 تفضل األخ حممد هادي احللواجي.اإلخوان حىت حنسم املوضوع. 
 

 د هادي احللواجي:العضو حمم
بالنسبة إىل ما تفضلت به األخت دالل الزايد يف البداية شكًرا سيدي الرئيس،  

 20فأنا شخصًيا أرى أن نص املادة الوارد قد اشتمل على كل املعاين اليت أشارت إليها 

بصراحة، حىت فيما خيص إبالغ الزوج املمتنع فقد اشتمل عليه. الالئحة سوف تضع 
ع الزوج عن تقدمي إقراراته، ونفس النص أوجب على اهليئة أن تنظيمات إذا امتن

ختاطب املمتنع، وعلى امللزم أن يثبت أن الزوج قد امتنع عن تقدمي إقراره مث بعد ذلك 
تنتقل املسؤولية إىل اهليئة وهي اليت ختاطب الزوج، أما بالنسبة إىل الزوجة إذا امتنعت 

 25ا سلبنا من القانون قوته فكيف نستطيع أن فبقوة القانون جيب أن تقدم إقرارها، إذ
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أعتقد أن من حق اهليئة أن متارس هذه الصالحية اليت سوف ننظم أي أمر من األمور؟ 
 تطبقها على الزوج وعليها أن تطبق كذلك نفس األمر على امللزم، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 عبداللطيف البحر. شكًرا، تفضل األخ أمحد  

 

 عبداللطيف البحر: د العضو أمح
تأكيد أن التفاصيل املتعلقة بالنماذج واالستمارات أود شكًرا سيدي الرئيس،  

متناع الزوج عن توفري اخلاصة واإلجراءات املتصلة بعملية التعامل مع موضوع ا
 10كل هذه البيانات والتفاصيل تتعامل معها الالئحة التنفيذية وال داعي لذكر البيانات، 

فاصيل يف النص القانوين، وبناء عليه أرى أن النص الوارد من احلكومة هو مثل هذه الت
 النص السليم، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 شكًرا، تفضل األخ راشد مال اهلل السبت. 

 

 العضو راشد مال اهلل السبت:
، ومل "هيئة"إىل  "جهاز"اللجنة غّيرت تسمية املنشأة من شكًرا سيدي الرئيس،  

ر لنا مربرات هذا التغيري، ومن املعروف أن اهليئة تكون مستقلة واجلهاز يكون تذك
 20 تابًعا، فنريد معرفة مربرات هذا التغيري، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
اليت أقررمتوها تشري إىل هيئة ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد شكًرا، اتفاقي 

 فضل حىت تتمتع باستقاللية تامة... وهيئات ملكافحة الفساد وهي التسمية األ
 25 

 العضو راشد مال اهلل السبت:
لكن هذه املنشأة ستكون تابعة جلهة ما حيث تتبع حبسب سيدي الرئيس،  

 اقتراحهم اجمللس األعلى للقضاء...
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 :الرئيـــــــــــــــس
مئنة اجمللس األعلى للقضاء أيًضا مستقل استقالاًل تاًما، وهو اجلهة املعنية املط 

للنفوس اليت تشرف على هذا اجلهاز للحفاظ على سرية مثل هذه املعلومات والتعامل 
 معها من خالل جهاز قضائي أعلى تابع جلاللة امللك. تفضلي األخت مقررة اللجنة.

 5 

 :العضو وداد حممد الفاضل
رًدا على كالم األخ راشد السبت فإن تغيري التسمية  شكًرا سيدي الرئيس، 

 ادة الرابعة، وحنن سوف نوضحه عندما نناقشها، وشكًرا.ورد يف امل
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 
 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 نباإلضافة إىل ما تفضل به رئيس اللجنة وجواًبا عشكًرا سيدي الرئيس،  

 15دكتور الشيخ خالد آل خليفة السؤال املقدم من األخ عبدالرمحن مجشري واألخ ال

خبصوص اإلجراءات اليت تتخذ ضد الزوج عند امتناعه عن تقدمي اإلقرارات املالية، 
فهذه املادة تتكلم فقط عن الواجبات املنوطة بامللزم والزوج، أما ما هي اإلجراءات 

نقًصا اليت تتخذ ضده؟ فإهنا تكون يف العقوبات، وعندما نناقش املادة الثامنة وجند فيها 
 فسوف تعدل، وشكًرا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ أمحد إبراهيم هبزاد. 

 

 العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
 25هذه املادة خبصوص إىل لدي استفسار فقط بالنسبة شكًرا سيدي الرئيس،  

عبارة "جيب على كل ملزم أن يقدم إقراًرا عن ذمته املالية وذمة زوجه وأوالده 
ر"، وسؤايل هو: إذا كان لدى الشخص أكثر من زوجة وإحدى زوجاته امتنعت القص
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عن تقدمي الذمة املالية، فماذا حيدث؟ يعين هل اللوائح الداخلية سوف تفسر إذا كانت 
 هناك أكثر من زوجة؟ وشكًرا. 

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 5جملسي ون ؤشكًرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير ش 

 الشورى والنواب.
 

 ون جملسي الشورى والنواب:ؤوزير ش
هذه املادة هي من املواد األساسية يف هذا القانون فأهم شكًرا معايل الرئيس،  

 10شيء فيها أن يكون هناك إقرار واحد يقدمه امللزم، وهذا اإلقرار يشمل امللزم نفسه 

ة ألنه هو امللزم هبذا ن عن الزوج والزوجيوزوجته وأوالده القصر، وليس إقرار
القانون. وبالنسبة إىل ما أضافه جملس النواب يف حالة االمتناع فهذا موضوع جيب أن 

املشروع هو األصح؛ ألن الالئحة  يفتعاجله الالئحة الداخلية. النص الذي ورد 
نه إقرار أالداخلية قد تعاجل مواضيع كثرية من هذه النواحي لكن األصل يف املوضوع 

 15  ملزم وزوجته وأوالده القصر، وهذا ما هو متبع يف مجيع دول العامل، وشكًرا.واحد لل

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري. 
 

 20 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

النص يفترض أن الزوج يعلم ما يف ذمة زوجته أو شكًرا سيدي الرئيس،  
، ولنفترض أن الزوج أو الزوجة ال يعلمان ما يف ذمة الزوجة تعلم ما يف ذمة زوجها

اآلخر، ألن الذمة مستقلة فقد ال خيرب أحدمها اآلخر مبا يف ذمته واآلخر يرفض تقدمي 
أصر الزوج  لواإلقرار، ويف املادة الثامنة هناك عقوبة ملن ميتنع عن تقدمي إقراره، فماذا 

 25لآلخر باملوضوع، أنِت ستصبحني أو الزوجة على عدم تقدمي اإلقرار؟ فال عالقة 

لزوج إىل اوزيرة وإذا مل تقدمي اإلقرار استقيلي من الوزارة، وكذلك احلال بالنسبة 
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فالعقوبة هي اليت تسبب اخللل. حنن هنا ال نتكلم عن اللوائح الداخلية؛ ألن هناك مادة 
  صرحية وهي املادة الثامنة حتدد عقوبة املمتنع وهنا مربط الفرس، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 

 

 العضو حممد هادي احللواجي:
يف اإلشارة إىل ما تفضل به سعادة الوزير أعتقد أن شكًرا سيدي الرئيس،  

النص يفيد بأن اإلقرار واحد يقدمه امللزم عن ذمته وذمة زوجته وأوالده القصر، فهو 
 10ومل يعدد اإلقرارات، بل هو إقرار واحد والدليل أن النص أشار: مل يفصل يف املوضوع 

البيانات الالزمة عن ذمته املالية"، فهو مل يعترب أن  وإذا امتنع زوج امللزم عن إعطائه"
 هناك إقرارين إمنا هو إقرار واحد، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 مقررة اللجنة. شكًرا، تفضلي األخت  

 
 مد الفاضل:العضو وداد حم
مل جيمع بني ذمة الزوج والزوجة وكأهنا ذمة  النصشكًرا سيدي الرئيس،  

واحدة، والدليل أنه ُنص على أنه جيب أن يقدم إقراًرا عن ذمته وذمة زوجه، يعين ذمة 
 20كل منهما منفصلة عن اآلخر، فقد تكون استمارات اإلقرار واحدة كما تفضل األخ 

ن استمارات خمتلفة، فلم يفترض النص أن الزوج يعلم حممد احللواجي ولكنها قد تكو
 يف ذمة زوجته، وشكًرا. مبا هو

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 25 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
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 العضو دالل جاسم الزايد:
حنن يف املداخلة مل نقصد أن يكون هناك أكثر من شكًرا سيدي الرئيس،  

لبيانات اليت متأل ينبغي أن تزود هبا الزوجة مباشرة حىت ال إقرار، إمنا املقصد هو أن ا
تقع املسؤولية على امللزم بالفرضية اليت تكلمنا عنها. إذا مل ننظم مسألة اإللزام وجعلنا 
 5الزوج من ضمن اخلاضعني هلذا القانون من خالل امللزم، وكما ذكر األخ حممد هادي 

سليم هذه البيانات، وحىت إذا امتنع فاهليئة احللواجي أن اهليئة تلزم الزوج وتكلفه بت
وطبًقا هلذا القانون ال متلك أي شيء ملواجهة الزوج على اإلطالق، فهي فقط تكلفه 
وال تستطيع القيام بأكثر من ذلك، فاملوضوع جمرد تكليف وال توجد عقوبات عليه. 

ب امللزم، املادة الثامنة خالية من أي عقوبة ضد الزوج املمتنع بل تنص على عقا
 10فالعقوبة وجهت إىل امللزم وليس إىل الزوج، فوجود الزوج يف هذه املادة ال قيمة له إذا 

كان جملرد االلتزام، يعين امتنع وسوف أخطرك، وبعد التزامه باإلخطار ال شيء عليه، 
فهذا القانون جاء هبذه الصياغة. حنن نعرف أن أي عقوبة شخصية يعاقب هبا الشخص 

مل الذي ارتكبه، وأنا كزوجة ألتزم وأقدم إقراري والزوج ألسباب معينة بناء على الع
ميتنع، وطبًقا للمادة الثامنة فأنا َمن سُيعاقب، لذلك فإن تسليم الزوجة االستمارات 
 15والزوج هو من ميلؤها ويوقعها ويضعها يف اإلقرار هي نقاط التعديل اليت تقدمنا هبا. 

وج فقد جاء فقط التركيز على أنه يبني عناصر الذمة وبالنسبة إىل املوضوع اخلاص بالز
املالية، ومل يوضح فيها أن يلتزم الزوج أيًضا ببيان إذا كانت هناك عناصر طرأت عليه، 

أنين   ذلكمعىنفوبالتايل إذا مل يبلغ بالعناصر اليت طرأت وهي غري مذكورة يف القانون 
 قدمت بيانات غري كاملة...

 20 

 :سالرئيـــــــــــــــ
أنت ذكرِت أن العقوبة هي على امللزم، والزوج ملزم وفق هذا  ،أخت دالل 

  القانون...
 

 25 العضو دالل جاسم الزايد:

 ، وشكًرا.أنه صاحب املنصب وليس زوج امللزمبلكن امللزم ُعّرف  
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 :الرئيـــــــــــــــس
 لمجلس.القانوين لستشار املالربزجني  شكًرا، تفضل األخ الدكتور عصام 

 

 :املستشار القانوني للمجلس
 5إىل اخلاضع ألحكام هذا  ويشار"شكًرا سيدي الرئيس، املادة األوىل أشارت:  

امللزم الذي قدم زوج بدليل أن اهليئة إذا وجدت أن  القانون بامللزم". والزوج ملزم
أن به البيانات الالزمة لتسجيلها عن ذمته، فاهليئة تكلفه خالل شهرين مل يعطاإلقرار 

قدم إقراًرا مستقاًل بذمته، فيصبح مكلًفا وملزًما. يف حني أن املادة الثامنة تعاقب ي
امللزم، ألن الزوج سيصبح ملزًما بتكليف اهليئة فالعقوبة سوف تطاله، ألن املادة الثامنة 
 10تقول: "مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون 

اليت ال تقل عن مخسمائة دينار كل ملزم ختلف عن تقدمي إقرار  آخر يعاقب بالغرامة
الذمة املالية يف املواعيد املقررة"، فالزوج سيمنح شهرين لتقدمي اإلقرار فأصبح مكلًفا 
وملزًما وهذه العقوبة تطاله فإذا امتنع أو انقضت مدة الشهرين بدون أن يقدم اإلقرار، 

انية والثامنة فيما يتعلق بالعقوبة، فكيف ميكن أن فهناك ترابط بني املواد األوىل والث
 15ض العقوبة وهي موجودة يف القانون، فريعامل امللزم أو زوجه إذا امتنعوا فسوف ت

 وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوين بوزارة شؤون  شكًرا، تفضل األخ 

 20 .جملسي الشورى والنواب

 
 :لقانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواباملستشار ا

 (أ)مع احترامي للدكتور إال أن من ورد ذكره يف البنود شكًرا سيدي الرئيس،  
الزوج أو الزوجة، فامللزم هو اخلاضع ألحكام هذا  مليس من ضمنه (ج)و (ب)و

 25ت القانون، فالفقرة األوىل من املادة تنص على: "ختضع ألحكام هذا القانون الفئا

اآلتية:" فامللزم هو من خضع ألحكام هذا القانون، أما بالنسبة إىل الزوج أو الزوجة 
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فتبقى حبسب الشريعة اإلسالمية يف انفصال الذمة املالية للزوجني، فإذا فرضنا أن زوج 
 إقرار عن ذمته املالية نظًرا ميامللزم ال خيضع ألحكام هذا القانون فهو غري ملزم بتقد

ن عبارة "الزوج خيضع" هي غري دستورية؛ ألنه مل إاملالية للزوجني.  النفصال الذمة
 يرد من ضمن الفئات اخلاضعة ألحكام هذا القانون، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 10 تفضل به األخفقط لدي نقطتان وأنا أتفق مع ما شكًرا سيدي الرئيس،  

لفظ امللزم فهو إىل ، بالنسبة املستشار القانوين بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب
صاحب املنصب واخلاضع بصفة أصلية هلذا القانون، ألن القانون استخدم مصطلح 
زوج امللزم للداللة على زوج امللزم مىت قصد ذلك. واملادة الثامنة جاءت مبعاقبة امللزم 

 قط ما أردت توضيحه، وشكًرا.فقط، وهذا ف
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
أود أن أسأل األخ املستشار القانوين بوزارة شؤون جملسي الشورى شكًرا،  

نت أن هناك شبهة دستورية يف والنواب عندما صاغت احلكومة مشروع القانون هل بّي
 هذا املادة؟

 20 

 :املستشار القانوني لشؤون جملسي الشورى والنواب
 لذلك فإن الصياغة اليت جاءت من احلكومة هي الصحيحة. ،نعم 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 25 ما هي الصياغة؟ 

 



 24مضبطة ال م22/3/2202   (32)   4/ الدور  2الفصل مجلس الشورى / 
 

  :املستشار القانوني لشؤون جملسي الشورى والنواب
: "جيب على هيالصياغة اليت جاءت يف مشروع القانون الوارد من احلكومة و 

جه وأوالده القصر وذلك خالل ستني كل ُملزم أن يقدم إقراًرا عن ذمته املالية وذمة زو
يوًما من تاريخ تزويده بالنماذج واالستمارات اخلاصة باملعلومات املطلوبة هلذه الغاية 
 5واليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون، كما جيب على كل ُملزم أن يقدم بصفة 

وات على تقدمي دورية إقرار الذمة املالية خالل شهر يناير التايل النقضاء ثالث سن
اإلقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه ألحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراًرا 
خالل ستني يوًما من تاريخ تركه الوظيفة أو املنصب، ويقدم إقرار الذمة املالية إىل 
اهليئة املنصوص عليها يف املادة الرابعة من هذا القانون"، وهذه هي الصياغة اليت جاءت 

 10 .دائرة الشؤون القانونية نفسها وضحت أن هناك خمالفة دستورية..كومة وحلمن ا

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ما هو االختالف بني الصياغتني؟   

 

 15 :املستشار القانوني لشؤون جملسي الشورى والنواب

، ودائرة الشؤون القانونية ذا امتنع الزوج عن تقدمي اإلقراراالختالف هو إ   
ك شبهة دستورية يف هذا النص وصاغته هبذه الصيغة، والصياغة وضحت أن هنا

الواردة من احلكومة هي الصحيحة وهي مطابقة للدستور وللشريعة اإلسالمية قبل كل 
 شيء، وشكًرا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي.   

 

 العضو حممد هادي احللواجي:
 25 الواقع أن اللجنة التفتت إىل هذا اإلشكال لكون يفشكًرا سيدي الرئيس،  

الزوج، وحاول النص أن يعاجل هذا اإلشكال  نص مل يلتفت إىل إشكال إذا امتنعال
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أن الذمة املالية للزوج أو الزوجة ذمة ا أنه إشكال وارد يف ظل تأكيدنا خصوًص
على هذه النقطة يف جملس النواب يف  مستقلة، فحاولنا أن نعاجلها واتفقنا مع اإلخوة

أال نعرقل عملية اإلقرار جملرد امتناع أحد األطراف الزوج أو الزوجة عن تقدمي إقراره، 
. وأشارت األخت دالل الزايد إىل أن املادة الثامنة ال تعاجل قضية اوإمنا وضعنا له ترتيًب

 5تلزم امللزم وهو صاحب املنصب أو اخلاضع هلذا القانون وضيقت  بل هي فقط الزوج

لدائرة حبيث يكون يف هذا القانون. فإذا كان هلذا االقتراح وجاهة فإننا ننظر فيه ا
عندما نصل إىل املادة الثامنة، واملادة هبذه الصيغة ال أرى فيها أي إشكال فهي تغطي 
اجلوانب بأكملها وتغطي اإلشكال الذي طرحه األخ أمحد واألخ عبدالرمحن مجشري 

لزوجة أو الزوج عن تقدمي إقراره، نعم قد ميتنع وأشارت وبعض اإلخوة بأنه قد متتنع ا
 10ن املادة الثامنة ال تلزم وال تعاقب إاملادة إىل هذا اإلشكال فإذا أردنا أن نعاقب وقلنا 

الزوج فعندئذ يكون التعديل يف املادة الثامنة حىت تتسق الصياغة، أرى أن نقر هذه 
ل هي تغطي هذا اجلانب أو ال تغطيه، املادة وعند النظر يف املادة الثامنة ننظر ه

 وشكًرا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

األخ مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوين بوزارة شؤون شكًرا، تفضل  
 .جملسي الشورى والنواب

 
 :املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 20مة مل تلتفت إىل كلمة ن احلكوأ يس صحيًحاأواًل: لشكًرا سيدي الرئيس،  

م كما 0627ثانًيا: إن هذا النص منقول عن القانون املصري الصادر سنة  "االمتناع".
ورد يف النص، ولكن غاب عن اللجنة أن القانون املصري مت تعديله بعد أن مت إلغاء 
جهاز املدعي العام االشتراكي وأخذ بكلمة أن الزوج هو املسؤول عن إقراره وإقرار 

وأوالده القصر، أما إذا كانت الزوجة متتنع فهي غري خماطبة بأحكام هذا زوجته 
 25القانون فقد تكون ال تعمل فكيف ألزمها بتقدمي إقرار، فمن هذا املنطلق جاءت هذه 

 النقطة، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت الدكتورة فوزية سعيد الصاحل. 

 

 الصاحل: العضو الدكتورة فوزية سعيد
 5ما كنت أريد قوله قاله األخ رئيس اللجنة، ولكن من شكًرا سيدي الرئيس،  

كان االتفاق على أن امللزم هو من  األمر يف اللجنة عندما ناقشنا أننااملهم أن نعرف 
من املواد  انطبق عليه أحكام هذا القانون وليس الزوج واألوالد القصر، بدليل أن كثرًيت

بد أن نعرف يف اجمللس أن املقصود من فالزم وزوجه وأوالده القصر، أتى فيها ذكر املل
من املادة  (ج)و (ب)و (أ)كلمة امللزم هو الذي ذكره سعادة املستشار يف البنود 

 10 األوىل فقط، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 

 

 15 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

األخ املستشار قال إن النص خيتلف عند جملس النواب يدي الرئيس، شكًرا س 
عن املوجود لدينا يف اللجنة واالختالف يف الشبهة الدستورية، إن ما قامت به اللجنة 
ليس مغايًرا ملا قرره أو أضافه جملس النواب يف فقرة امتناع الزوج، وإمنا هناك تغيري يف 

ن الزوج غري ملزم فعندما إكن عندما يقال العبارات فقط والفحوى هي نفسها، ول
 20حكام هذا القانون نرجع إىل املادة اليت مت إقرارها، فماذا قلنا؟ يشار إىل اخلاضع أل

بالذمة املالية. فماذا تعين الذمة املالية؟ تعين  ابامللزم، فبماذا يكون ملزًما؟ يكون ملزًم
اجه مشكلة يف املستقبل عندما ذمة امللزم مع زوجه فهما مقترنتان مًعا. إذن سوف نو

أن يقبل الزوج ويعطي معلوماته لزوجه امللزم باملعلومات فهذا يقدم  فالبديقدم إقراره 
زوج امللزم، حنن يف اللجنة حاولنا أن نضع هلا  ا امتنعباإلقرار، ولكن ما هو الوضع إذ

 25املادة وإمنا  هيكون النص يف هذ فلنلت سابًقا وتفضل به رئيس اللجنة حاًل، فمثلما ق



 24مضبطة ال م22/3/2202   (33)   4/ الدور  2الفصل مجلس الشورى / 
 

نقص  هناكيف مادة العقوبات، وأعتقد أنه حىت يف مادة العقوبات سوف لن يكون 
من زوجه فهي  األن اهليئة ستجرب امللزم عندما يقر يف إثبات امللزم أن هناك امتناًع

ستلزم الزوج بتقدمي اإلقرار وتصبح الزوجة ملزمة كما تفضل األخ املستشار القانوين، 
 وشكًرا.

 5 

 :ـــــــــــــــسالرئي
 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 

 العضو فؤاد أمحد احلاجي:
 10يف اجللسة السابقة أثرت موضوع استقالل الذمة املالية شكًرا سيدي الرئيس،  

للزوجة عن الزوج وكان اجلواب أن املقصود من ذلك الزوجة ذات املنصب العام 
قانوين بوزارة شؤون جملسي ستشار الاملة والعكس، يف هذه اجللسة رجعنا ومع إشار

أن هناك شبه دستورية يف إلزام الزوجة باإلقرار عن ذمتها املالية  إىل الشورى والنواب
السؤال الذي سألته يف اجللسة السابقة  كررواستقالهلا حبسب الشريعة اإلسالمية. أنا أ

 15دعي العام االشتراكي هل هناك شبهة دستورية يف ذلك؟ إذا كان هذا القانون قانون امل

م ويف ذلك الوقت كانت مصر يف حالة حتوالت من 0627الذي صدر يف مصر سنة 
جمتمع اشتراكي إىل جمتمع رأمسايل وكان يتعامل برأس املال احلر، وهذا القانون ألغي 
بعد عهد الرئيس أنور السادات، فنحن جئنا وأخذنا القانون كما هو وجلسنا نناقشه 

ستورية مثلما تفضلت يف اجللسة السابقة فاملادة الثامنة منه تنص على مع وجود شبهة د
 20إلسالمية من أهم مصادر أن دين اململكة والدولة هو الدين اإلسالمي والشريعة ا

إذا وأكرر هل هناك شبهة دستورية يف إدماج ذمة الزوجة مع الزوج؟ التشريع، 
 -حقها يف الشريعة اإلسالميةوذلك حبسب -رفضت الزوجة اإلقرار عن ذمتها املالية 

فكيف يتم تطبيق أحكام مثل هذه املواد؟ إذا رفضت حبكم دستوريتها وحبسب 
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ذمتها منفصلة عن ذمة  متها مستقلة ولن تفصح عنها، ألنالشريعة اإلسالمية فإن ذ
 يف القانون، وشكًرا. ذلك زوجها فال يوجد مانع إذا مت إقرار

 

 :الرئيـــــــــــــــس 
 5 ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي.شكًرا 

 

 العضو حممد هادي احللواجي:
أنا لن أطيل يف الرد على هذا اإلشكال فإن املادة نفسها شكًرا سيدي الرئيس،  

، بدليل أننا قلنا إذا امتنع نيتص الفصل بني الذمترد على األخ فؤاد احلاجي خبصو
 10نؤكد أن ذمة الزوجة مستقلة وال الزوج عن تقدمي بيانات عناصر ذمته املالية، ألننا 

ندجمهما فقد مت فصلهما يف نفس هذه املادة، فأعتقد أن اإلشكال غري وارد وحنن اآلن 
 يف موضوع آخر، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 شكًرا، تفضل األخ خالد حسني املسقطي. 

 
 العضو خالد حسني املسقطي:

قانوين بوزارة شؤون ستشار الاملأعتقد بعدما جاء شكًرا سيدي الرئيس،  
جيب علينا الوقوف عند هذه املادة انا تفسريه للمادة وأعط جملسي الشورى والنواب

 20واألخذ بعني االعتبار التفسريات اليت جاءت من اإلخوة األعضاء، أنا ال أعتقد أن 

ت إىل ب عليه أو عليها تقدمي البياناهناك إلزامية بأن زوج امللزم جياملادة جاءت وافية و
اهليئة، ولكن يف نفس الوقت مل تفسر هذه املادة وال القانون كيفية إلزام زوج امللزم 
بتقدمي هذه البيانات، وال أعتقد أن الالئحة الداخلية ستكون مبثابة مادة أخرى من 

لجهة املسؤولة، وال لمواد القانون بأن ألزم زوج امللزم بإعطاء بيانات الذمة املالية 
 25أن زوج امللزم وأوالده القصر ملزمون هبذا القانون بإعطاء على إلصرار أدري ملاذا ا
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اليت جاءت من ضمن القانون أن القاضي أعطى احلرية  00التفاصيل، ويوجد يف املادة 
يف استدعاء كل من يرى أن هناك شبهة بأن يستفيد من هذا املنصب للملزم، أعتقد 

تفسريات كثرية وبدأت األمور ختتلط  جيب أال نتسرع يف هذه املادة ألن هناكأننا 
 علينا قلياًل، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
نبهت يف اجللسة املاضية إىل موضوع الشبهة الدستورية وحنن بلد  قدلشكًرا،  

للجانب و ،والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريعإسالمي ملتزمون بالشريعة 
تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن مصلحة اجملتمع. املدين أيًضا دور يف إقرار ما هو يف 

 10 ون جملسي الشورى والنواب.ؤحممد الفاضل وزير ش

 
 ون جملسي الشورى والنواب:ؤوزير ش

قضية الكشف عن الذمة املالية نظام معمول به يف معظم شكًرا معايل الرئيس،  
لكشف عن الذمة دول العامل، فهو ليس شيًئا مستحدًثا، ويف هذا النظام دائًما يكون ا

 15املالية للملزم حبيث جيب أن يشتمل على ذمته وذمة زوجه وأوالده الُقصر، هذا نظام 

متفق عليه عامليًّا. وقضية أن الزوجة امتنعت أو غريه، فإهنا أمور ممكنة احلدوث، لكن 
ما حيدث يف الغالبية العظمى هو أن اجلميع يقدمون إقراراهتم وتشمل الزوج واألوالد 

، هذا هو النظام املتبع يف مجيع أحناء العامل، وهذا النظام يعكس الشفافية ويعكس الُقصر
أخرى كثرية بالنسبة إىل قضية األموال وتداوهلا واألشخاص الذين يتعاملون  اأموًر

 20باملال العام. وأعتقد أنه ال توجد إشكالية يف املادة، وما ذهب إليه رئيس اللجنة، هو 

المتناع، والالئحة الداخلية ميكن أن تعاجل هذا اإلشكال مع أهنم فقط بّينوا قضية ا
يقدم قضية الذمة املالية لزوجه، وهل ه، أي أن امللزم نفسه من املفترض امللزم نفس

يوجد زوج ال يعرف ذمة زوجته؟ رمبا حنن ال نستنكر ذلك، لكن ينبغي أال نقف على 
رارات ستكون إقرارات صحيحة قضية قد حتدث، يف حني أن الغالبية العظمى هلذه اإلق
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تشمل الزوج وزوجه وأوالده الُقصر، هذا هو األساس، والقصد منه هو الشفافية 
 وأمور أخرى كثرية، وشكًرا. 

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 

 
 العضو مسرية إبراهيم رجب:

كثر من الرجل، فسعادة وزير هذه املادة تضر املرأة أشكًرا سيدي الرئيس،  
شؤون جملسي الشورى والنواب يقول: هل هناك زوج ال يعرف ذمة زوجته املالية؟ 
 10هناك زوجات كثريات ال يعرفن ذمم أزواجهن املالية. فالضرر يف هذه املادة يصيب 

املرأة بشكل أكرب، ويف حال عدم قبول املرأة مناصب رفيعة فسيكون هذا األمر هو 
، أعين أن الزوج ال يعنيه أن يكشف ذمته املالية ألي طرف. هذا أحد األسباب

املوضوع جيب أن يؤخذ بعني االعتبار، إضافة إىل أن هذه املواد موجودة لدى دول 
العامل كقانون، ولكن حنن غري ُملزمني بأن نأخذ أعلى سقف يف القوانني، بل بإمكاننا 

 15درج، ندخل يف هذا املوضوع يف جزئية أن نتدرج يف القوانني، أي أن نأخذ املواد بالت

مث نطورها فيما بعد يف قوانني الحقة، حيث إن القفز يف هذه األمور يسبب أحياًنا 
 مشاكل كثرية، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 20 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 

 
 العضو حممد هادي احللواجي:

ملادة السابقة أقررنا أنه يقصد بالذمة املالية أعتقد أننا يف اشكًرا سيدي الرئيس،  
يف تطبيق أحكام هذا القانون جمموع ما ميلكه الزوج امللزم وزوجه وأوالده الُقصر، 
 25هذا املوضوع انتهينا منه، فأرجو أال نرجع إليه. حنن اآلن يف قضية التطبيق عند تقدمي 

وهناك من يقول إن هذه  اإلقرار، هناك من يقول إن زوج امللزم ال تشمله العقوبة،
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املادة تكفي. أعتقد أننا ينبغي أن نؤجل النظر يف هذا املوضوع إىل حني الوصول إىل 
 املادة الثامنة حىت نكون عمليني يف مناقشاتنا، وشكًرا. 

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكًرا، تفضل األخ محد مبارك النعيمي. 

 
 العضو محد مبارك النعيمي:

ذكر سعادة املستشار القانوين بوزارة شؤون جملسي ئيس، شكًرا سيدي الر 
للجنة على ما تفضل به موجه إىل االشورى والنواب نقطة مهمة، ولدي استفسار 

 10سعادة املستشار حول أن هذا القانون مأخوذ من القانون املصري القدمي من 

د قد عّدلت السبعينيات، وقد قال إن هذه املادة مت تعديلها، وسؤايل: هل باقي املوا
أيًضا واطلعت اللجنة على ذلك؟ وهل هناك حتديث للقانون مادمنا قد أخذناه من 
اجلهات املصرية؟ هل مت حتديث هذا القانون؟ حىت يساعد ذلك اللجنة على مناقشته، 

 وشكًرا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 

 العضو فؤاد أمحد احلاجي:
 20بداًل من هذا اجلدل، نستبني أن امتناع الزوجة أو ا سيدي الرئيس، شكًر 

هذا  تقد أنب أو أسانيد قانونية لزوج امللزم. فأعاالزوج عن تقدمي اإلقرار وارد، وبأسب
االمتناع وارد، وحنن حنل هذه املسألة وحنل إشكاالهتا ومثلما تفضلتم معاليكم يف 

الشريعة اإلسالمية مع األخذ بالقوانني املدنية،  السابق أن أهم مصدر للتشريع لدينا هو
إذن فلننظم هذه املسألة وجنعل مثاًل استمارات لزوج امللزم تصل إليه، حىت يكون على 
 25بينة. أي أن نأخذ من الشريعة ونأخذ من القوانني املدنية األخرى اليت وقعت مملكة 

بإرسال استمارات امللء بعلم  البحرين عليها يف معاهداهتا. ملاذا ال تنظم هذه املسألة
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سواء كانت الزوجة هي صاحبة املنصب العام أو الزوج  -أعين زوج امللزم-الزوج 
 هو صاحب املنصب العام، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 شكًرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. 

 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
فيما يبدو أن اإلضافة اليت أتت من جملس النواب واليت شكًرا سيدي الرئيس،  

تقول: "وإذا امتنع زوج امللزم..." هي اليت أوقعتنا يف هذا اإلشكال، فهي يف احلقيقة مل 
 10 -سيدي الرئيس-تصل إىل هناية املطاف وإمنا وقفت يف نصف الطريق. لذلك أقترح 

 كومة، وشكًرا. أن نرجع إىل النص الوارد من احل
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ خالد حسني املسقطي. 

 15 

 العضو خالد حسني املسقطي:
أي قانون نشّرعه جيب أن يعكس أسلوب حياتنا، ويف شكًرا سيدي الرئيس،  

الوقت نفسه يكون يف القانون ويف التشريع تطوير ألسلوب احلياة. أنا أتفق مع 
جب عندما ذكرت أننا جيب أن نأخذ يف االعتبار ما هو أسلوبنا وما األستاذة مسرية ر

 20على  اهي عاداتنا وما هي تقاليدنا؟ قد يكون لدينا احتياج ما، فيصدر التشريع مبنًي

يكون ذلك خطوة ينبغي أن هذا االحتياج. اليوم أنا أحتاج إىل تطوير حيايت ولكن 
أن فيها تعقيًدا وتفسريات كثرية،  خبطوة. أنا ال أجد أن هذه املادة صاحلة، وأجد

وأكرر مرة أخرى لإلخوة األعضاء أنه جيب علينا أن نأخذ يف االعتبار ما ذكره 
أن هذه املادة فيها شك وهو املستشار القانوين بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 25 حنتاج إىل تعديله، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 رمحن حممد مجشري.شكًرا، تفضل األخ عبدال 
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 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
، إشكايل هو يف تطبيق هذه املادة وليس يف نص املادة، شكًرا سيدي الرئيس 

أنا أفترض أن هذا  ؟مىت أقدم هذا اإلقرار بعد التعيني أم قبل التعينيأتساءل أي أنين 
ا إقرارمها فقد وافقا على اإلقرار يقدم قبل التعيني، إذا َقِبَل الزوج أو الزوجة أن يقدم

 5اإلقرار بالذمة املالية. فالوقت  لزمالتعيني، وإذا امتنعا ال يعينان يف أي منصب يست

 ضروري يف هذا األمر، وجيب أن يقدم هذا اإلقرار قبل التعيني أو أثناء الترشيح... 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
ا لتقدمي إقرار بالذمة ، إذا ُعّين شخص يف منصب يعلم أن هناك قانوًناعفًو 

 10تفضلي  الُقصر، واجلهل بالقانون ال يعفي من املسؤولية. هاملالية هو وزوجه وأوالد

 .مقررة اللجنةاألخت 
 

 العضو وداد حممد الفاضل:
أحب أن أوضح لألخ محد النعيمي أن املستشار القانوين شكًرا سيدي الرئيس،  

 15عن فقرة واحدة فقط جاءت نقاًل  بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب كان يتكلم

واألخوات من القانون املصري، ومل يقصد كل القوانني. وأحب أن أذكر اإلخوة 
اجمللس أنه سبق للسلطة التشريعية أن أقرت ثالثة قوانني، واليت هي: قانون  أعضاء

صندوق العمل وقانون تنظيم سوق العمل وقانون الرقابة املالية، وكانت مجيع هذه 
ني قد ورد فيها امللزم وزوجه وأوالده الُقصر، ويا حبذا لو وضحت لنا احلكومة القوان

 20هناك إشكالية يف تطبيق هذه القوانني، أعين آلية تطبيقها على زوج امللزم،  تإذا كان

 وشكًرا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 -كما قالت األخت وداد الفاضل–أواًل: أحب أن أقول لكم إنه سبق شكًرا،  

 25ن سعادة وزير شؤون إم وافقت على مثل هذا النص يف قوانني أخرى. ثانًيا: أنك

جملسي الشورى والنواب وقف وتكلم مؤيًدا هلذا النص واعتربه نًصا مناسًبا ومطبًقا يف 
كثري من الدول اإلسالمية، وليس هناك تعارض مع الشريعة أبًدا. ثالًثا: األمر الثالث 

الالئحة الداخلية. أعتقد أننا أعطينا املوضوع أكرب من هو أمر إجرائي يكون مكانه يف 
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حجمه وناقشناه وذهبنا يف ذلك بعيًدا، ولذلك أعتقد أن املادة مدروسة ومستوفاة، 
وعليه جيب أال نقف عندها كثرًيا، ألن هذا القانون جيب أن ننتهي منه اليوم حىت 

فضل سعادة األخ تنستطيع أن حنيله مرة أخرى إىل اإلخوان يف جملس النواب. 
 ون جملسي الشورى والنواب.ؤعبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير ش

 5 

 ون جملسي الشورى والنواب:ؤوزير ش
أنا يف رأيي دائًما أن القوانني جيب أن تشتمل على شكًرا معايل الرئيس،  

 العناصر األساسية، أما االستثناءات أو األمور اليت تتعلق بطريقة التنفيذ فتترك لالئحة
الداخلية والقرارات الوزارية، ألن الالئحة الداخلية والقرارات هي اليت تكّمل هذا 
 10القانون وهي جزء منه، فإذا خلطنا املوضوعني مًعا وأدخلنا ما جيب أن يكون يف 

الالئحة الداخلية يف القانون فسيظهر هذا التشويش. التعديل الذي ُأدخل من النواب 
أن يبقى األمر على النص الذي جاء من احلكومة وإما  رمبا أوجد هذا اإلشكال، فإما

أن يترك أمر االمتناع وغريه لتعاجله الالئحة الداخلية، ألن هناك أموًرا كثرية جيب أن 
 تعاجلها الالئحة الداخلية. لكن بشكل عام حتديد امللزم ورد يف املادة السابقة، وشكًرا. 

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
 الحظات أخرى؟ هل هناك مشكًرا،  

 (ال توجد مالحظات) 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

اآلن بعد أن انتهينا من هذا النقاش يوجد لدي اقتراح من مخسة من اإلخوة  
األعضاء بإعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة، وهناك أيًضا اقتراح من 

لكم. وسوف أطرح بداية األخت دالل الزايد بإدخال تعديل على املادة، وقد ذكرته 
طلب إعادة املادة إىل اللجنة حبسب الطلب املوجود أمامي. فهل يوافق اجمللس على 

 25 إعادة املادة الثانية إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس: 
ألخت مقررة تفضلي ا ،. وننتقل إىل املادة التاليةإذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة 
  اللجنة.

 

 5 العضو وداد حممد الفاضل:

 توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة. :املادة الثالثة 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 10 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟ 

 لبية موافقة()أغ
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 الرئيـــــــــــــــس:
 إذن ُتقر هذه املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت مقررة اللجنة. 

 

 العضو وداد حممد الفاضل: 
 20بالتعديل الوارد يف : توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة رابعةاملادة ال 

 .التقرير
 

 الرئيـــــــــــــــس:
سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد  تفضل حظات على هذه املادة؟هل هناك مال 

 25 ون جملسي الشورى والنواب.ؤالفاضل وزير ش

 

 ون جملسي الشورى والنواب:ؤوزير ش
قضية أن النص األصلي  خبصوصلدينا نقطة واحدة شكًرا معايل الرئيس،   

يقول: "ينشأ جهاز يسمى جهاز فحص إقرارات  حيثفيه كلمة "جهاز"  تجاء
 30كلمة "جهاز" إىل "هيئة". والسؤال موجه  غيريالذمة املالية"، وهناك تعديل من أجل ت
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إىل اللجنة، حيث جيب االنتباه إىل موضوع اهليئات، فاهليئات عادة ينظمها الدستور يف 
ينظم القانون املؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية ويكفل هلا حيث  ،71املادة 

الدولة، فأي هيئة جيب أن يكون هلا استقالل إداري ومايل  االستقالل يف ظل توجيه
وإىل آخره. هذا اجلهاز يتبع جملس القضاء األعلى وال غبار على ذلك، فقد تكون 
 5كلمة "جهاز" هي األنسب، فإما إدارة وإما جهاز، ألين أعتقد أن عمل اهليئة أكرب، 

 فأعتقد أن كلمة "جهاز" هي األنسب، وشكًرا.
 

 :ـــــــــسالرئيــــــ
 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 

 10 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
موضوع اهليئة وتبعيتها للمجلس األعلى إىل بالنسبة شكًرا سيدي الرئيس،  

للقضاء، فاتفاقية مكافحة الفساد أشارت إىل أن اهليئة جيب أن تكون مستقلة إدارًيا 
عضائها، وأساًسا القضاة خاضعون هلذا القانون، ومالًيا وتكون هناك حصانات أل

 15وبالتايل حنن وضعنا احلكم واخلصم يف هذه اهليئة يف آٍن واحد، فاملفترض أن تكون 

اهليئة مستقلة وتبعيتها تكون جلاللة امللك ولديوان الرقابة املالية باعتبار أن تبعية الديوان 
وتكون لألعضاء كثري من احلصانات جلاللة امللك، وبالتايل يكون األمر أكثر ضمانة 

والضمانات، وهبذه الطريقة أعتقد أن عمل اهليئة سيكون ناقًصا، وحتديد مدة سنتني 
هيئة فحص اإلقرارات أمر خطري جًدا، فنحن نالحظ أن إىل قابلة للتجديد بالنسبة 

 20دد التشريعات املقارنة وضعت مدة معينة فقط ملوظفي هذه اهليئة ال جتدد، وجتديدها مل

أخرى أعتقد أنه لن خيدم القانون، فمن املمكن بداًل من أن تكون سنتني جنعلها أربع 
 سنوات غري قابلة للتجديد، وشكًرا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 25األخت رباب، اقتراحِك جيد وأرجو أن تقدميه مكتوًبا، وهو أن  شكًرا، 

 تكون اهليئة مستقلة تابعة جلاللة امللك. 
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 بدالنبي العريض:العضو رباب ع
ال أحب أن يكون اقتراحي حلظًيا يف اجللسة، فأمتىن أن تعاد سيدي الرئيس،  

 املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة، حيث ستكون الصياغة أفضل، وشكًرا.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أخرىهل هناك مالحظات شكًرا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟إىل اللجنة املادة إعادة هذهوافق اجمللس على هل ي 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت مقررة إىل اللجنة هذه املادة تعادإذن  
 اللجنة.

 

 :العضو وداد حممد الفاضل

 20ديل الوارد يف توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتع :اخلامسةاملادة  

 .التقرير
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
 25 

 :العضو الدكتور ناصر محيد املبارك

يف هذه املادة،  " أو "اجلهاز" كلميت "اهليئةإىل بالنسبة شكًرا سيدي الرئيس،  
هذا اللفظ فمعىن ذلك أننا سنعيد نصف املواد، فأرى  فإذا كنا سنعيد كل مادة ألن هبا

أن تعاد تلك املادة وحيسم فيها موضوع اهليئة أو اجلهاز وتبًعا لذلك تغري املواد اليت 
 30 ورد فيها هذا اللفظ، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
الدكتور ناصر، موضوع اهليئة حمسوم ألهنا ستكون هيئة مستقلة وهلا  

 ولكن االعتراض جاء باعتبار أنه ال جيوز أن تتبع اهليئة جهاًزا خاضًعا صالحيات أكرب
هلذه اهليئة، ولذلك جاء االقتراح من األخت رباب العريض بأن تكون هذه اهليئة تابعة 
 5جلاللة امللك، وبالتايل رفعنا احلرج وتبقى كلمة اهليئة موجودة ومتفق عليها ولكن 

ك، ولذلك أعيدت إىل اللجنة لتتم صياغتها بشكل تبعيتها جيب أن تكون جلاللة املل
 سليم ومن مث إرجاعها إليكم، ولكن املواد الالحقة لن تتأثر بوجود كلمة "اهليئة"...

 
 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

 10ولكن سعادة الوزير فضل كلمة "جهاز" على كلمة "هيئة" سيدي الرئيس،  

 وسوف يناقش ذلك الحًقا ورمبا تغري.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
إذا كانت هيئة فيجب أال تتبع جهاًزا  71سعادة الوزير ذكر أنه حبسب املادة  

 15آخر، أي جيب أن تكون مستقلة، وأنتم جعلتم تبعيتها للمجلس األعلى للقضاء، وحنن 

تفادينا هذه النقطة اآلن وقلنا بداًل من أن تعود للمجلس األعلى للقضاء تكون تابعة 
، واتفاقية مكافحة اامللك لرفع هذا اإلحراج، فكلمة "هيئة" مت االتفاق عليهجلاللة 

األخ  تفضلالفساد اليت أقررناها تذكر دائًما أن هناك تشكيل هيئة أو هيئات مستقلة. 
 السيد حبيب مكي هاشم.

 20 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
ت إىل اللجنة لو رجعنا إىل املادة الرابعة اليت أعيدشكًرا سيدي الرئيس،  

فسنجد أن موضوعها هو أن يشكل جهاز ولكنه يتبع جاللة امللك، وهذا حبسب املادة 
كما جاءت يف مشروع القانون، فإذا كنا نقبل بكلمة "اهليئة" وتتبع جاللة امللك فلن 

 25 حنتاج إىل إعادة املادة إىل اللجنة ألن األمر حمسوم، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
لقد اقترحت على األخت رباب العريض أن تقدم تعديلها ولكنها  شكًرا، 

قالت إنه من األفضل إعادة املادة إىل اللجنة للتأكد من الصياغة وقد وافق اجمللس على 
 تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب.ذلك. 

 5 

 العضو مسرية إبراهيم رجب:
راء وهم عادًة يكون للهيئات وزراء يف جملس الوزشكًرا سيدي الرئيس،  

مساءلون أمام السلطة التشريعية، فهل ستكون هذه اهليئة خارجة عن إطار املساءلة 
 ولن يكون هلا ممثل يف جملس الوزراء؟ وشكًرا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس
هذه اهليئة حتاسب جملس الشورى وجملس النواب فكيف حناسبها؟! إذا شكًرا،  

إهنم سيجاملوننا، وأعتقد أن تبعيتها جلاللة امللك شعر أعضاء اهليئة بأن لنا يًدا عليهم ف
 ؟أخرىهل هناك مالحظات ستوفر الضمانة جلميع األطراف. 

 15 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 

 20 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
إىل املادة التالية، تفضلي األخت  ل اللجنة. وننتقلإذن ُتقر هذه املادة بتعدي 

 25 مقررة اللجنة.

 

 وداد حممد الفاضل: العضو
: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف السادسةاملادة  
 التقرير.

 30 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ريض.األخت رباب عبدالنيب الع تفضلي هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
 5هذه من أهم املواد اليت ترتب مسؤولية يف حالة وجود شكًرا سيدي الرئيس،  

يلزم اهليئة بأن تقدم  0كسب غري مشروع، وهذه املادة قسمت إىل عدة بنود، البند 
تقريًرا عن كل ملزم عجز عن أن يقيم دلياًل على أن الزيادة يف ذمته أو ذمة زوجته 

أوالده القصر نتجت عن كسب غري مشروع، فإىل من يقدم التقرير؟ هذا مفقود يف و
هذا النص. وبعد ذلك قالت املادة إنه يف حالة وجود دالئل قوية على وجود كسب 
 10غري مشروع حييل رئيس اهليئة امللزم إىل النيابة العامة. أيًضا هناك أمر مفقود يف هذه 

أن يثبت أن كسبه مشروع لن حتال أوراقه إىل النيابة املادة، مبعىن أنه إذا مل يستطع 
العامة، وبعد ذلك أتى البند الذي بعده وعرف الكسب غري املشروع وقال: كل مال 
حصل عليه لنفسه أو لغريه بسبب استغالل الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك خمالف 

ولكن مل تبني ما إذا يعترب كسًبا غري مشروع، وبعد ذلك عرفت املادة الزيادة الطارئة 
 15كانت الزيادة من قبيل الكسب املشروع أو الكسب غري املشروع، ومن مث سوف 

ترتب عقوبة وهذا املوضوع حوله بعض اللبس، وبالتايل أعتقد أن هناك أموًرا مفقودة 
يف هذا النص، إىل من سيقدم التقرير؟ مبعىن أنه إذا مل يستطع أن يثبت أن كسبه 

 النيابة العامة، وأيًضا يف حالة وجود زيادة طارئة يف أمواله ومل مشروع فال حيال إىل
يستطع أن يثبت أهنا من كسب مشروع فلم يبني هذا النص أن ذلك يعد من قبيل 

 20لكسب غري املشروع، وبالتايل هذه املادة حتتاج إىل إعادة صياغة، وأيًضا يف حالة ا

أن هذه الفقرة مبهمة، فماذا وجود سلوك خمالف ألحكام هذا القانون، حيث أعتقد 
يقصد بنتيجة لسلوك خمالف ألحكام القانون؟ هل يعترب القانون الزيادة الطارئة هي 
نتيجة لسلوك خمالف ألحكام القانون؟ وهل تعترب حالة عدم قدرته على أن يثبت أن 
كسبه مشروع من قبيل السلوك املخالف ألحكام القانون؟ أعتقد أن هناك حلقة 

 25 هذه املادة والبد أن يتم تدارك ذلك، وشكًرا.مفقودة يف 

 



 24مضبطة ال م22/3/2202   (41)   4/ الدور  2الفصل مجلس الشورى / 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
ون جملسي ؤشكًرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير ش 

 الشورى والنواب.
 

 5 ون جملسي الشورى والنواب:ؤوزير ش

هذه املادة مهمة جًدا ملوضوع عمل اهليئة، وأعتقد أن شكًرا معايل الرئيس،  
رير يف هذه احلالة جيب أن يرفع إىل جاللة امللك، فهناك نقطة مهمة جيب االنتباه التق

إليها، فإذا رجعنا إىل املادة األوىل فسنجدها تتكلم عن نائيب رئيس الوزراء والوزراء 
وأعضاء جملسي الشورى والنواب ومعظم هؤالء يعينهم جاللة امللك، فهذا التقرير من 

 10ىل جاللة امللك، فاهليئة مرتبطة جباللة امللك وبالتايل جيب وجهة نظري جيب أن يرفع إ

أن يقدم التقرير إىل جاللته، وبعد ذلك تتبع اإلجراءات من اإلحالة إىل النيابة العامة أو 
العزل وغريها، فاملهم هو أن تكون للهيئة مرجعية، هذه النقطة مهمة جًدا وجيب 

 االنتباه إليها، وشكًرا.
 

 15 :ــــسالرئيـــــــــــ

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
لن أكرر النقاط اليت تفضلت بذكرها األخت رباب  شكًرا سيدي الرئيس،

 20ي الشورى والنواب، ولذلك أمتىن أن تعاد املادة سالعريض أو سعادة وزير شؤون جمل

املواد اهلامة يف هذا املشروع، وهي إىل اللجنة لتحديد هذه األمور؛ ألن هذه املادة من 
اليت حتدد ما إذا كان هناك كسب غري مشروع سيتم على ضوئه مساءلة الشخص 
امللزم مبوجب نص أحكام هذا القانون، ولذلك ينبغي تفصيل األمور الواردة يف هذه 
املادة، فحىت يف موضوع حتديد الكسب غري املشروع هل ُيكتفى بتحديد ما تذهب 

 25نة فقط؟ هناك إجراءات متعلقة بأصحاب املناصب ورفع احلصانة تسبق إليه اللج

إىل النيابة العامة، وهناك بعض املناصب جيب اتباع بعض اإلجراءات  التقدمي أو اإلحالة
 بشأهنا، ومن املفترض أن يضمن ذلك يف هذه املادة، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
ويش املستشار القانوين بوزارة شؤون مجال عبدالعظيم درشكًرا، تفضل األخ  

 .جملسي الشورى والنواب
 

 5 :ستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنوابامل

 قرينةالاملادة خمالفة دستورية واضحة، مبعىن أن  يف بداية شكًرا سيدي الرئيس،  
بد أن تبقى رابًطا يف اإلنسان وليس العكس، فليس كل واحد يقدم إقرار ذمة مالية ال

ن طريق مشروع، فقضية الرباءة مفترضة يف قدم ما يفيد أن هذا املبلغ كسبه عي
اإلنسان ويتعني على جهة اإلدارة يف حد ذاهتا أن تثبت العكس، وليس مطلوًبا من 

 10تقوم اهليئة بإعداد تقرير عن اإلنسان أن يثبت براءته فهو بريء إىل أن تثبت إدانته. 

ليل، من الذي يقيم الدليل؟ هو الذي يقيمه لنفسه. من كل ملزم يعجز عن إقامة الد
املفترض أن اجلهات اليت تتهمه هي اليت تقيم الدليل على أن كسبه غري مشروع وليس 

 العكس، طبًقا للدستور يف حد ذاته، فاملتهم بريء حىت تثبت إدانته، وشكًرا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شري.شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن حممد مج 
 

 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
ليس لدي إشكال بالنسبة إىل هذه املادة، ولكن لو شكًرا سيدي الرئيس،  

 20وافقنا على أن تكون اهليئة جهاًزا مستقاًل يتبع جاللة امللك فهنا تكمن اإلشكالية، هل 

ة امللك أو لرئيس اهليئة احلق يف إحالة وزير إىل النيابة العامة بدون أخذ موافقة من جالل
رئيس الوزراء. أعتقد أن هذه املادة جيب أن ترجع إىل اللجنة بأكملها وربطها باملادة 

 اليت أحلناها إىل اهليئة إذا كانت مستقلة وتتبع جاللة امللك، وشكًرا.
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحظات أخرى؟شكًرا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ؟إعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسةهل يوافق اجمللس على  

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
. وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت مقررة تعاد هذه املادة إىل اللجنةإذن  
 اللجنة.

 

 10 :وداد حممد الفاضلالعضو 

على هذه املادة بالتعديل الوارد يف  : توصي اللجنة باملوافقةاملادة السابعة 
 التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 20 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت يل اللجنةبتعد إذن ُتقر هذه املادة 
 25 مقررة اللجنة.

 

 :وداد حممد الفاضلالعضو 
: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف ثامنةاملادة ال 
 التقرير.

 30 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 .األخت دالل جاسم الزايد تفضلي هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 5بناء على مناقشتنا للمادة الرابعة من هذا القانون ولكي شكًرا سيدي الرئيس،  

متعلقة مبسألة  -سيدي الرئيس-يكون مبدأ شخصية العقوبة يف هذه املادة هناك إضافة 
رة وهي إضافة عبا التخلف عن تقدمي إقرار الذمة املالية اخلاص به يف املواعيد املقررة،

اخلاص به عمًدا  "اخلاص به" يف هناية املادة حبيث تكون "إذا أثبت امللزم يف اإلقرار
بيانات غري صحيحة"؛ حىت يكون الشخص مسؤواًل عما يرتكبه من أفعال، فبالتايل ما 

 10من بيانات غري صحيحة أو ختلف فتكون العقوبة شخصية فقط  بهكان زوجه قد أدىل 

 يف مواجهته كملزم، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري. 

 15 

 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
ملاذا جنرم كل ملزم ختلف عن تقدمي  أعرف أنا الشكًرا سيدي الرئيس،  

ختالف االمثل البيانات؟ هذه ليست جرمية فرمبا يكون امتناعه ألسباب راجعة لذاته، 
ماذا جنرم هذا؟ أريد أن أستبدل عقوبة السجن أو الغرامة بـ بني الزوج والزوجة، فل

 20"أن يفقد أي متخلف منصبه" وهو األساس، فكل متخلف ال يريد منصبه، وهي 

أفضل من عدها جرمية يعاقب عليها بالغرامة أو السجن، فعدم التقدمي ليس فيه إجرام، 
 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 25 ادي احللواجي.شكًرا، تفضل األخ حممد ه 

 

 العضو حممد هادي احللواجي:
امللزم مل يعاقب باحلبس بل عوقب بالغرامة فقط، ولكن شكًرا سيدي الرئيس،  

عندما يدخل يف جرمية أخرى وهي تقدمي معلومات مضللة أو كاذبة عند ذلك يطبق 
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ر عليه احلبس، فالنص هو "وتكون العقوبة احلبس والغرامة اليت ال تقل عن ألف دينا
وال تزيد على ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، إذا أثبت امللزم يف اإلقرار 

 أو تعمد عدم تقدمي اإلقرار"، وشكًرا. ،عمًدا بيانات غري صحيحة أو مضللة
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت الدكتورة فوزية سعيد الصاحل. 
 

 احل:العضو الدكتورة فوزية سعيد الص
رمبا أتفق مع األخ عبدالرمحن مجشري يف جزئية ولكن  شكًرا سيدي الرئيس، 

 10القانون امسه أساًسا )من أين لك هذا؟( مبا معناه أنه عندما نعني املسؤول وبعد ذلك 

هذا القانون. فليس فقط هنا يأيت دور يزيد يف ذمته املالية وهذه الذمة غري مشروعة، 
ه، وبالتايل أنا أتفق معه إذا كانت هناك أساًسا أموال غري أنه يعطي اإلقرار ونسكت عن

مشروعة دخلت يف ذمته فجزء من العقوبة أن يعفى من منصبه. ألننا سنسجنه ولكن 
 ليس هناك أي إشارة إىل إعفائه من منصبه، وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ خالد حسني املسقطي. 

 
 سقطي:العضو خالد حسني امل

 20املادة الثامنة فيها جزئية كبرية تتطرق إىل املادة الثانية  شكًرا سيدي الرئيس، 

اليت أقر اجمللس إعادهتا إىل اللجنة. ويف ضوء إعادة اللجنة صياغة املادة الثانية سيسهل 
 كل الغرامة على تنص علىعلينا صياغة هذه املادة. فاملادة كما جاءت من اللجنة 

دمي إقرار الذمة املالية يف املواعيد املقررة، ويف أثناء مناقشتنا ذكر ملزم ختلف عن تق
عن نفسه ورمبا يكون عن نفسه وزوجه وغري  يقدم إقراًراالكثري من اإلخوان أن امللزم 

 25ذلك؛ لذا أعتقد أنه من األفضل أال يتعرض امللزم إىل العقوبة يف حال التخلف عن 

علينا كخطوة أوىل أن كل من خالف أحكام املادة تقدمي بيانات الذمة املالية، ويسهل 
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بأن  -سيدي الرئيس-ذه الغرامة. فليسمح يل هلالثانية من هذا القانون هو من يتعرض 
قد نرجع هذه املادة إىل اللجنة على اعتبار أن املادة الثانية املتعلقة هبذه املادة مباشرة 

 اللجنة، وشكًرا. أعيدت إىل
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 
 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
أواًل: أنا أميل إىل النص املعدل أو املصاغ من قبل جملس شكًرا سيدي الرئيس،  

 10النواب وكذلك من اللجنة؛ ألنه فرق بني التخلف عن تقدمي اإلقرارات باملواعيد 

قدمي إقرارات مضللة أو غري صحيحة، احملددة بدون تعمد وبني التخلف بتعمد أو ت
وهذا صحيح. ثانًيا: كنت قد متنيت وطرحت عند مناقشة املادة الثانية أن نقر املادة 
الثانية كما هي معدلة ألن هناك تعدياًل، وقد قدمته إىل معاليكم وهو قريب من اجلزئية 

أشد ينص اليت تفضل هبا األخ خالد املسقطي، وهي "مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
 15عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة اليت ال تقل عن مخسمائة 

طبًعا أن يلزم امللزم -دينار كل من خالف أحكام املادة الثانية من هذا القانون 
وتكون العقوبة احلبس والغرامة اليت ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على  -وزوجه

إذا ثبت أن امللزم وزوجه قد ذكرا يف  ،ى هاتني العقوبتنيثالثة آالف دينار أو بإحد
عدم تقدمي إقرار صحيح"،  ااإلقرار عمًدا بيانات غري صحيحة أو مضللة أو تعمد

 20 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 
 25 العضو فؤاد أمحد احلاجي:

اءت عادلة ألنه قد يكون التخلف املادة يف صدرها جشكًرا سيدي الرئيس،  
بتقدمي اإلقرار مع وجود عذر أو ظروف للملزم، وبعد مناقشة اإلخوان يف اجمللس ما 
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يتعلق هبذه املادة مع املادة الثانية فأنا أؤيد اقتراح األخ خالد املسقطي إرجاعها إىل 
  ا.املادة الثانية، وشكًر بنص وحكماللجنة ملزيد من الدراسة خاصة ما يتعلق 

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 5هل يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة شكًرا،  

 وإحالة كافة التعديالت إىل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت مقررة إىل اللجنة هذه املادة تعادإذن  
 اللجنة.

 
 :وداد حممد الفاضلالعضو 

 15: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف عةساتاملادة ال 

 التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 األخت رباب عبدالنيب العريض. تفضلي هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 20 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
سأتكلم عن العقوبات اليت وضعتها اللجنة. صراحة  شكًرا سيدي الرئيس، 

اللجنة خالفت السياسة العقابية املتبعة، حيث وضعت السجن والغرامة عقوبة أصلية 
وعلى القاضي أن خيتار بينهما، وهذا مل حيصل أبًدا؛ فإذا اختار السجن فوفًقا لقانون 

 25ايات من املفترض أن سنة، وعقوبة الغرامة يف اجلن 07إىل  2العقوبات فاملدة من 

تكون عقوبة تكميلية وليست عقوبة أصلية، وهنا وضعت حبيث خيتار القاضي بني 
عقوبة اجلناية وعقوبة الغرامة، إذن ليس هناك توازن وتناسق بينهما، وهذا خيالف 
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أبسط أمور السياسة العقابية. أعتقد إما أن نرجع إىل نص احلكومة أو نص جملس 
أن تضع عقوبة اجلناية وعقوبة الغرامة يف جناية كعقوبة أصلية،  النواب؛ ألنه ال جيوز

 فعقوبة الغرامة من املفترض أن تكون عقوبة تكميلية أي تكمل عقوبة اجلناية، وشكًرا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

املستشار القانونـي  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجنيشكًرا، تفضل األخ  
 .لمجلسل

 
 :لمجلسنـي لاملستشار القانو
 10بعد صياغته من قبل  القانونهذا النص وارد يف  شكًرا سيدي الرئيس، 

احلكومة، وجملس النواب سار على نفس املنهج يف هذه العقوبة، فلذلك مل تَر اللجنة 
ردت هذه العقوبات على هذا وأيًضا يف نص احلكومة  هنأل ،يف هذا املوضوع أي تغيري

 النحو، وشكًرا.
 

 15 :ــــــــسالرئيـــــــ

ون جملسي ؤشكًرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير ش 
 الشورى والنواب.

 
 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:

 20األعضاء واملستشار القانوين للمجلس  ةكثري من اإلخوشكًرا معايل الرئيس،  

اح بقانون جاء من أيًضا أحملوا إىل نص احلكومة، أي كما ورد من احلكومة، وهذا اقتر
( صاغته احلكومة، وهذا ال يعين أن تتفق احلكومة 63جملس النواب وحبسب املادة )
 تإىل هذه النقطة. ولكن املبدأ الذي تفضلت به األخ همع هذا النص، فيجب االنتبا

رباب العريض قد يكون فيه صحة، وهو أنه جيب أن تتوازن العقوبة مع الذنب، وهذه 
 25 لس وتقدرها اللجنة، وشكًرا. نقطة يقدرها اجمل
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 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
 5املستشار يقول إن هذا النص هو نفسه نص احلكومة شكًرا سيدي الرئيس،  

ا ألن اللجنة أضافت "... أو بإحدى هاتني مونص النواب، وهناك فرق بينه
عقوبتني..." ما يعين أن القاضي سيختار بني إحدى العقوبتني، عقوبة جناية أو عقوبة ال

جنحة، وهذا ال جيوز يف السياسة العقابية، فعقوبة اجلناية دائًما إذا كان هبا غرامة، 
تكون الغرامة عقوبة تكميلية وليست عقوبة أصلية. فهل يعقل أن خيتار القاضي بني 

 10ثة سنوات إىل مخس عشرة سنة وبني الغرامة مث خيتار فيها عقوبة سجن تزيد على ثال

 غرامة؟ هذا ال جيوز، فهذا خيالف أبسط األمور يف السياسة العقابية، وشكًرا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 

 15 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
ا كان لديهم توجه إىل عدم املوافقة اجمللس إذ علىأمتىن شكًرا سيدي الرئيس،  

على ما أوصت به اللجنة والرجوع إىل نص املشروع بقانون األصلي، أمتىن أن يقروا 
أتى به نص جملس النواب ألن فيه إضافة عبارة "أو بلدية" والنص الذي أتى به  ما

 20 مشروع القانون خاٍل من عبارة "أو بلدية"، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
بدل أن نسترسل أكثر ونضيع الوقت، ومادام أن عدًدا من املواد شكًرا،  

 تُأرجعت، فلماذا ال ترجع هذه املادة أيًضا، ويؤخذ بعني االعتبار ما طرحته األخ
 25تفضل به سعادة الوزير. فهل يوافق اجمللس على إعادة هذه املادة  ومارباب العريض 

 إىل اللجنة؟
 

 )أغلبية موافقة(
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 :ـــــــــــسالرئيــــ
 تفضل األخ خالد حسني املسقطي. .إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة 

 
 العضو خالد حسني املسقطي:

 5، ولكن أحب أن  أتطرق إىل املادة تطرًقا مباشًراقد الشكًرا سيدي الرئيس،  

أقول إنه عندما يقف معايل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ويذكر أن هذا 
( وضحت ما هي 67لى أساس مقترح مقدم من النواب، واملادة )املشروع مبين ع

اآللية اليت يتم التعامل هبا مع أي مقترح يقدم ألي من اجمللسني، فاجمللس ينظر يف فكرة 
تأيت احلكومة وتأخذ الفكرة  مثاملقترح ومن مث بعد املوافقة حيال إىل احلكومة، 

 10خذ يف  األخرى اليت البد أن تؤاملعايريال يتعارض مع الدستور ومع  مباوتصوغها 

االعتبار لتتحول إىل مشروع قانون، ومن مث يتم حتويله إىل السلطة التشريعية. وعندما 
يقف سعادة الوزير ويذكر أن هذه املادة أنتم تقولون إهنا جاءت من احلكومة، ولكنها 

ا غري يف احلقيقة ال تعكس وجهة نظر احلكومة وإمنا تعكس وجهة نظر املقترح، فهذ
أم املقترح  ة صحيحةصحيح، وحنن نكون يف موقف نتساءل فيه هل الصياغة احلكومي

 15الذي جاء من النواب هو الصحيح؟ أنا أعتقد أنه جيب أن يكون هناك مبدأ، وهو أن 

املقترح بقانون يظل مقترًحا بقانون، وعندما يذهب إىل احلكومة للصياغة يأيت يف 
وجهة نظر لش مواد املشروع جيب علينا أن نستمع صورة مشروع، وعندما نأيت ونناق

احلكومة بناء على صياغتها هلذا املقترح يف ضوء مواد موجودة تدافع عنها احلكومة، 
 أما أن نقول إهنا ال تعكس وجهة نظر احلكومة فهذا غري مقبول، وشكًرا. 

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس
رة ئاح بقانون حتيله إىل دااحلكومة عندما يصلها اقتر ،أخ خالدشكًرا، يا  

القانونية لصياغته كما ورد من جملس النواب أو من جملس الشورى، وترفقه الشؤون 
هناك خمالفة دستورية أو إذا كانت ترى  تمبذكرة تبّين فيها مالحظاهتا عليه إذا كان

 25وجهة نظر أخرى غري ما مت اقتراحه. وهي ملزمة بصياغة القانون كما ورد إليها، 
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قوانني ال تكون ملزمة  اتعوريف املقترحات اليت تتحول إىل مش فإن احلكومة وعليه
سعادة األخ  تفضلمن قبلها للدفاع عنه، وهذا واضح.  اوال يكون هذا املشروع مقدًم

 عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
 

 5 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:

البد أن أوضح النقطة اليت ذكرها األخ خالد املسقطي،  شكًرا معايل الرئيس، 
(؟ إذا جاء اقتراح بقانون إىل احلكومة مثل 63ما هي حدود الصياغة حبسب املادة )

بند العقوبات أو مواد العقوبة اليت وضعت يف هذه املادة واليت جعلت السجن مخس 
ألمر كذلك، وإمنا نة؟ ال يكون اسنوات، فهل تأيت احلكومة وتقول هلم اجعلوها س

 10القانونية تصوغه كما جاء وتربط املوضوع مع قانون العقوبات. الشؤون دائرة 

واجمللسان يستطيعان دراسة هذا املوضوع وإبداء رأيهما فيه. ما ذكرته كان على 
أساس أال ُيفهم أن هذا مشروع حكومي، فهذا ليس مشروًعا من احلكومة، وإمنا هو 

لس النواب. وأنا أقترح أنه مادامت هذه املادة ستعاد إىل اقتراح بقانون قدم من جم
اللجنة ملناقشة موضوع العقوبات فإن هناك مواد يف قانون العقوبات عن الكسب غري 
 15املشروع جيب أن ينظر إليها أيًضا لكي يكون هناك توازن بالنسبة إىل العقوبة، 

 وشكًرا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 د حسني املسقطي.شكًرا، تفضل األخ خال 

 20 

 العضو خالد حسني املسقطي:
بناء على ما ذكره سعادة وزير شؤون جملسي الشورى شكًرا سيدي الرئيس،  

والنواب، أعتقد أنه جيب علينا يف هذا اجمللس أن نعيد النظر يف طريقة مناقشتنا ألي 
رق إىل مقترح يرفع إىل هذا اجمللس، بداًل من أن نناقش فقط فكرة املقترح وال نتط

 25املرفقات مع املقترح مبواد القانون، وهذا ما اتبعناه كعرف يف اجمللس. واليوم مت إثبات 

عدم جدوى أن ننظر فقط إىل الفكرة ونناقشها مناقشة عامة، وال نتطرق إىل مواد 
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نتفادى يف املستقبل هذا النوع من اإلشكال، وأن  لكيشروع املقترح مادة مادة امل
كومة أو وجهة نظر مقدمي االقتراح، وما هو ممكن وما هو غري نأخذ بوجهة نظر احل

 وشكًرا.  ،ممكن
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري. 
 

 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
ن وجود فإبالنسبة إىل ما طرحه األخ خالد املسقطي، شكًرا سيدي الرئيس،  

 10القوانني، بغض النظر عمن قدمها سواء كانت  اتعورالوزير هو للدفاع عن مش

القوانني عندما حتال إىل  اتعورالشورى أو جملس النواب، فمش احلكومة أو جملس
أحد اجمللسني، فإن وجود الوزير يكون للدفاع عنها. كالم سعادة الوزير صحيح أنه 

ه املادة، بدي لنا مالحظاهتا على هذتإذا كانت احلكومة لديها مالحظات فالبد أن 
والقرار يعود إىل اجمللس بالنسبة إىل أخذ مالحظات احلكومة، أو األخذ مبالحظات 
 15النواب، أو األخذ مبالحظات اللجنة يف جملس الشورى. فاملفروض أن احلكومة تبني 

قوانني  اوجهة نظرها بكل وضوح يف كل مادة. هذا ما أردت توضيحه، ألننا ستأتين
 لى احلكومة أن تقف موقًفا صرحًيا منها، وشكًرا. مثرية للجدل مستقباًل، وع

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 20شكًرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي  

 الشورى والنواب.
 

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ها بالنسبة إىل االقتراحات بقوانني تقوم احلكومة بصياغتشكًرا معايل الرئيس،  

 25واحلكومة هلا رأي -وترفق هبا مذكرة برأيها يف هذا املقترح بقانون، وإذا أثريت املواد 

تبدي رأيها يف ذلك، هذا هو األسلوب الذي درجنا عليه  -يف املادة مدار البحث
 هذه السنوات، وشكًرا. طوال
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 الرئيـــــــــــــــس:
 . رة اللجنةشكًرا، وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت مقر 

 

 وداد حممد الفاضل: العضو
 5: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من العاشرةاملادة  

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 10 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟ 

 15 

 افقة()أغلبية مو
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 إذن ُتقر هذه املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت مقررة اللجنة. 

 20 

 وداد حممد الفاضل: العضو
: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف احلادية عشرةاملادة  
 التقرير.

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. ات علىهناك مالحظهل   
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
وجد إضافة يف مقدمة املادة حيث أتت اللجنة تهنا شكًرا سيدي الرئيس، 

 30بإلزام احملكمة بإدخال من تراه، وتكون اإلضافة بزيادة عبارة "على النيابة العامة أو 

يف أثناء مرحلة التحقيق ومجع االستدالالت احملكمة"، والقصد من هذه اإلضافة أنه 
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أمام النيابة العامة قد يكون هناك أشخاص ترى النيابة العامة إدخاهلم ضمن الذين 
سيقدمون إىل احملكمة بالتهمة املنسوبة، وبالتايل تضاف عبارة "النيابة العامة" مع 

 احملكمة، وشكًرا. 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 على النيابة العامة أو احملكمة"؟تقولني " األخت دالل 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 نعم، "على النيابة العامة أو احملكمة أن تأمر بإدخال أي شخص...".  

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ راشد مال اهلل السبت. 

 

 العضو راشد مال اهلل السبت:
 15( منه، 01اجلنائية يف املادة )طبًقا لقانون اإلجراءات شكًرا سيدي الرئيس،  

على: "إذا رأت احملكمة الكربى اجلنائية أو حمكمة االستئناف العليا  تنص الفقرة األوىل
يف دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمني غري من أقيمت  لاجلنائية حبسب األحوا

 الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غري املسند فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة
أو  صمرتبطة بالتهمة املعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤالء األشخا

 20أرى أن  أنابالنسبة إىل هذه الوقائع وحتيلها إىل النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها"، 

النص كما جاء من احلكومة هو أكثر مطابقة هلذه املادة من النص الذي قالوا فيه 
" أو تبقى كما جاءت يف النص األصلي، جيوز" ةكلم"على احلكومة"، وحتذف 

 وشكًرا. 
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

التعديل يقول "على النيابة العامة أو احملكمة أن تأمر بإدخال أي شكًرا،  
شخص يف الدعوى اجلنائية ترى أنه قد استفاد فائدة جدية من كسب غري مشروع أو 

متحصل من كسب غري مشروع"، هذا هو اشترك أو تواطأ مع امللزم على إخفاء مال 
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سعادة  تفضلالتعديل الذي جاءت به األخت دالل الزايد واألخت رباب العريض. 
 األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

 

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
 5األصلي يقول بعض الكلمات جيب االنتباه إليها، فالنص شكًرا معايل الرئيس،  

." وجاء تعديل النواب "على احملكمة"، وأعتقد أن هذا نوع ."جيوز للمحكمة أن تلزم.
من التدخل يف أعمال السلطة القضائية. هذا جزء من عمل القضاء، وأي شخص له 
عالقة بالقضية سيدخل، فال يوجد داع لإلشارة إليه يف املادة، لكن أن نقول "على 

 نوع من التدخل يف عمل القاضي، وشكًرا. احملكمة" أعتقد أن هذا 
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 

 

 العضو حممد هادي احللواجي:
 15أعتقد أننا نتكلم عن مادة قلنا فيها "ترى أنه"، أي أنه شكًرا سيدي الرئيس،  

واز هنا؟ وأين هو انكشف للقاضي أن هذا الشخص استفاد فائدة جدية، فما مقام اجل
التدخل؟ النص يقول إن احملكمة رأت أن فالًنا استفاد فائدة جدية بكسب غري 
مشروع، فهل يترك اخليار للقاضي هنا؟ هنا ال جمال للخيار. حنن قررنا ما جيب أن 

 اجلواز؟ وشكًرا. بيفعل القاضي، وهل سيفعل القاضي غري ذلك حىت نقول 
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس
السلطة القضائية ملزمة بتنفيذ التشريعات اليت تقرها السلطة التشريعية. ا، شكًر

 ضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.تف
 

 25 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

لدي اقتراح وهو بداًل من عبارة "على احملكمة أو جيوز س، سيدي الرئيشكًرا  
وى اجلنائية ترى للمحكمة" أن نقول: "تأمر احملكمة بإدخال أي شخص يف الدع

 فكلمة "تأمر" تعطي احملكمة احلق يف األمر، وشكًرا. ،أنه..."
 



 24مضبطة ال م22/3/2202   (12)   4/ الدور  2الفصل مجلس الشورى / 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم. 

 
 العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:

 5فعاًل كلمة "على" تفيد أمر احملكمة وهو أن السلطة شكًرا سيدي الرئيس،  

 ية تأمر احملكمة، فاألوىل إما أن نقول جيوز للمحكمة أو للمحكمة، وشكًرا. التشريع
 

 :الرئيـــــــــــــــس
مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوين بوزارة شؤون شكًرا، تفضل األخ  

 10 جملسي الشورى والنواب. 

 
 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب: القانوني باملستشار 

أواًل هناك فرق كبري بني عمل السلطة التشريعية ئيس، شكًرا سيدي الر 
والسلطة القضائية، السلطة التشريعية هي اليت تسن القوانني وهي اليت حتدد اجلرمية 

 15ألعمال السلطة  -كما تضمن الدستور–والعقوبة، أما كيفية تطبيقها فيترك ذلك 

منصبة على املتهم فلها  القضائية، فالعمل القضائي للمحكمة، وإذا رأت أن الواقعة غري
أن تربئه، فال جيوز للسلطة التشريعية أن تكون أحكامها بصيغة إلزام احملكمة وإال اعترب 

للمحكمة، أو ذلك تدخاًل يف العمل القضائي، فيمكن أن نقول: جيوز للمحكمة، 
 لكن: على احملكمة، ففيه إلزام وهو خيالف أحكام الدستور، وشكًرا.

 20 

 :ـــسالرئيــــــــــــ
يف املادة بداًل من  تعدياًل تقترحان األختان رباب العريض ودالل الزايدشكًرا،  

"على النيابة العامة أو احملكمة" نقول: "للنيابة العامة واحملكمة أن تأمر بإدخال أي 
 شخص...". هل هناك مالحظات أخرى؟

 25 

 (ال توجد مالحظات)
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 :الرئيـــــــــــــــس
  هذه املادة بالتعديل املذكور؟ علىهل يوافق اجمللس 

  

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. .املذكورإذن تقر هذه املادة بالتعديل  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 10اقتراح باستحداث مادة يف القانون، وإذا كان  لديشكًرا سيدي الرئيس،  

: "يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة هانصجنة لصياغتها، وأن حتال إىل اللباإلمكان 
أشهر وبغرامة ال تقل عن ألف دينار كل من قدم أخباًرا كاذبة عن إثراء غري مشروع 
بقصد اإلساءة إىل الغري"، فجميع التشريعات اليت تناولت إشهار الذمة املالية ورد فيها 

ثري شخص أخباًرا كاذبة ضد هذا النص حىت نضمن أن تكون هناك جدية حبيث ال ي
 15أصحاب املناصب جملرد اإلساءة إليهم بدون أن تكون هناك عقوبة على هذا الفعل، 

 وشكًرا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هذه مادة مستحدثة، فهل يوافق اجمللس على إحالتها إىل اللجنة؟شكًرا،  

  20 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي وننتقل إىل املادة التالية،  .إىل اللجنةاملستحدثة املادة حال هذه إذن ُت 
 25 مقررة اللجنة. األخت 

 

 وداد حممد الفاضل: العضو
بالتعديل الوارد يف : توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة املادة الثانية عشرة 
 التقرير. 

 30 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 ل األخ أمحد عبداللطيف البحر. تفض هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

 
 عبد اللطيف البحر:العضو أمحد 

 5فموضوع حتديد  ،لدي مالحظة على املادة الثانية عشرةشكًرا سيدي الرئيس،  

اإلطار الزمين أو املدة لالئحة التنفيذية قد نوقش من قبل جملسكم املوقر يف السابق، 
ى وضع إطار زمين إلصدار وكانت للمجلس وجهة نظر حول هذا املوضوع بأن نتفاد

الالئحة التنفيذية ألن إعدادها يتطلب الكثري من العمل واإلجراءات، فأنا أرى حذف 
 املدة أو اإلطار الزمين من هذه املادة، وشكًرا. 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس
ون جملسي ؤشكًرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير ش 

 الشورى والنواب.
 

 15 ون جملسي الشورى والنواب:ؤر شوزي

بالنسبة إىل الالئحة الداخلية فالقانون سيصدر من جاللة شكًرا معايل الرئيس،  
 صدرامللك والالئحة الداخلية ميكن أن تصدر بقرار من رئيس جملس الوزراء، فلماذا ت

مبرسوم ملكي؟ القانون سيصدر من قبل جاللة امللك فلماذا الالئحة الداخلية تصدر 
يًضا مبرسوم؟ فيمكن أن تكون بقرار من رئيس جملس الوزراء وهو ليس مشمواًل يف أ

 20 القانون، وشكًرا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

أن اهليئة تابعة جلاللة امللك، فاملرسوم أيًضا جيب أن مبا يف احلقيقة شكًرا،  
  يصدر من جاللة امللك، وهذا يعطيه قوة أكثر. األخ أمحد، ما هو اقتراحك؟

 25 
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 أمحد عبداللطيف البحر: العضو 
االقتراح هو: حذف املدة من إصدار الالئحة التنفيذية، وكان سيدي الرئيس،  

هذا حتفًظا من جملسكم املوقر عندما كنا نتحدث عن إصدار الالئحة التنفيذية يف 
 موضوع آخر، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 

 
 حممد هادي احللواجي: العضو 

 10أعتقد أن كل القوانني إذا ذكرت الالئحة التنفيذية شكًرا سيدي الرئيس،  

تذكر هلا فترة معينة، وقد أشرنا إىل أهنا مدد تنظيمية وهي حتث احلكومة أو اجلهة اليت 
 ذه املدة، وشكًرا.االلتزام هبستصدره على 

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 15 األخ السيد حبيب مكي هاشم.شكًرا، تفضل  

 
 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

ما تفضل به األخ أمحد البحر صحيح لكننا قلنا إنه ال شكًرا سيدي الرئيس،  
جيوز حتديد املدة على مجيع القوانني بشكل عام كأن ُتفرض مثاًل مدة ستة أشهر، لكن 

 20دة معينة، فهنا جيوز ذلك، ميكن أن تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية على حتديد م

 وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
ون جملسي ؤشكًرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير ش 

 25 الشورى والنواب.
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 ون جملسي الشورى والنواب:ؤوزير ش
هنا توجد هيئة وهناك جمموعة موظفني، فاملدة املعطاة شكًرا معايل الرئيس،  

 أعتقد أهنا مدة قصرية، فيجب أال تقل عن ستة شهور، وشكًرا. وهي ثالثة أشهر
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

أعتقد أن اقتراح سعادة الوزير معقول، أي ستة شهور بداًل من ثالثة شكًرا،  
 شهور، فهل يتبىن أحد اإلخوة هذا االقتراح؟ 

 
 العضو أمحد إبراهيم بهزاد:

 10 ة الوزير، وشكًرا. أنا أتبىن اقتراح سعادسيدي الرئيس،  

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هناك مالحظات أخرى؟شكًرا،   

 

 15 (ال توجد مالحظات)

 

 :الرئيـــــــــــــــس
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بالتعديل املذكور  

  وهو أن تكون املدة ستة شهور بداًل من ثالثة شهور؟
   20 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــــس:
وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخت  .هذه املادة بالتعديل املذكورقر إذن ت 

 25 مقررة اللجنة.

 

 العضو وداد حممد الفاضل:
: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف املادة الثالثة عشرة 
 التقرير.

 30 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 تفضل األخ راشد مال اهلل السبت. ل هناك مالحظات على هذه املادة؟ه 

 

 العضو راشد مال اهلل السبت:
 5، "ال ُيعمل"إىل  "لغىُي"أنا أسأل اللجنة ملاذا غّيرت منشكًرا سيدي الرئيس،  

أعتقد أن كل القوانني اليت مرت علينا دائًما تكون باإللغاء، فنود أن نعرف ما هو 
  وشكًرا. ؟املادةالسبب يف تعديل 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 10 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 

 

 العضو حممد هادي احللواجي:
أفضل، هل نتتبع كل القوانني  "ال ُيعمل"أعتقد أن شكًرا سيدي الرئيس،  

؟! أرى أن جتمد النصوص اليت تتعارض مع يتعارض منها مع هذا القانون ام ونلغي
 15 ، وهذه هي الصياغة األفضل، وشكًرا.قانونهذا ال

 

 :الرئيـــــــــــــــس
مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوين بوزارة شؤون شكًرا، تفضل األخ  

 جملسي الشورى والنواب. 
 20 

 املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب: 
، "ال ُيعمل"وليس  "ىلغُي"أواًل الصياغة القانونية هي  شكًرا سيدي الرئيس، 

معناه أن النص قائم وال يتم إلغاؤه، من يطبقه؟ هو القاضي. والسلطة  "ال ُيعمل"ألن 
التشريعية تصدر القوانني، هناك أمر ُيعرف بـ)تنازع القوانني( وهو من اختصاص 
 25عمل القاضي. حتديد القانون واجب التطبيق إذا تضمن عدم إلغائه فأصبحنا أمام 

ه فمعناه أنه يلغيه يمُيعمل به ولكنه قائم، أما وجود هذا النص وتنظ نصني، فهو ال
حىت لو أنه ينص على ذلك فهو يعترب ملغًيا ضمًنا، فال يعمل به يعترب أنه مازال قائًما، 

 ، وشكًرا."ال ُيعمل"وليس  "ُيلغى"فالصحيح هو 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هناك مالحظات أخرى؟شكًرا،  

 

 (الحظاتال توجد م)
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
يؤيد اقتراح وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب القانوين بستشار املاألخ  

يكون النص: "ُيلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا  األخ راشد السبت بأن
 القانون"، أي العودة إىل النص احلكومي، فهل يوافق اجمللس على ذلك؟ 

 10 

 )أغلبية موافقة(
 

 ــــــــــــــس:الرئيـــ
وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي  .كما جاءت من احلكومة هذه املادةقر إذن ت 

 15 األخت مقررة اللجنة.

 

 وداد حممد الفاضل: العضو
: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف الرابعة عشرةاملادة  
 التقرير.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:
 مالحظات على هذه املادة؟هل هناك  

 

 )ال توجد مالحظات(
 25 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 30 

 الرئيـــــــــــــــس:
وهبذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد إذن ُتقر هذه املادة بتعديل اللجنة.  

املعادة منه ملناقشتها يف األسبوع القادم لالنتهاء من  مشروع القانون وسننتظر املواد
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هذا املشروع. وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير 
التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة برقم 

( لسنة 07م بقانون رقم )( مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسو201)
م، املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب. وأطلب من األخ 0621

 5  الدكتور ناصر محيد املبارك مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

 

 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
 بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.شكًرا سيدي الرئيس،  

 

 10 رئيـــــــــــــــس:ال

 يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟ هل 
 

 (أغلبية موافقة)
 الرئيـــــــــــــــس:

 15 إذن يثبت التقرير يف املضبطة.

   

 (101/ صفحة  1انظر امللحق )
  

 :الرئيـــــــــــــــس
 20رر تفضل األخ مقسنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون. 

 اللجنة.
 

 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
 201تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة برقم شكًرا سيدي الرئيس، 

 25م، املعد يف 0621لسنة  07مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم 

على قرار  ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب بعد إعادته إىل اللجنة بناء
نوفمرب، واطلعت اللجنة على قرار جملس  3اجمللس يف جلسته اخلامسة املنعقدة يف 

النواب ومرفقاته بشأن املشروع كما اطلعت اللجنة على املذكرة القانونية املعدة من 
قبل هيئة املستشارين القانونيني مبجلس الشورى، وبعد تدارس اآلراء واملالحظات اليت 
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أعضاء اللجنة وبعد االستئناس بآراء وزارة العدل والشؤون  أبديت من السادة
اإلسالمية ووزارة الداخلية واالطالع على مالحظات املستشارين القانونيني خلصت 
اللجنة إىل أن مشروع القانون مقبول من حيث املبدأ، وهو يقوم على فكرة حماربة 

ارستها تتم مبقابل مادي أو أعمال السحر والشعوذة والعرافة يف اجملتمع سواء كانت مم
 5 بغري ذلك، واألمر معروض على جملسكم املوقر، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

 

 10 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

ت يف توصية اجلهات احلكومية اليت سامه يف احلقيقةشكًرا سيدي الرئيس،  
مجيعها وقفت ضد هذا القانون وبوضوح سواء يف وزارة  اللجنة ويف اجتماعات اللجنة

، واملواد املعنية باالحتيال يف قانون والشؤون اإلسالمية الداخلية أو وزارة العدل
العقوبات تغطي كل األمور، وخاصة عندما نأيت إىل قضية السحر، فكيف تعرف 

 15فكان من  ؟افة أو قراءة الفنجان وإىل آخره من هذه األمورالسحر أو الشعوذة أو العر

املفروض أن ترفض اللجنة هذا املشروع بقانون الذي أتى من جملس النواب بداًل من 
املوافقة عليه، وذلك بناًء على ما جاء من توصيات من قبل اجلهات املعنية يف اجلهاز 

 .التنفيذي، وشكًرا
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي.شكًرا 
 

 العضو حممد هادي احللواجي:
يف الواقع إن اجلهات املختصة مل ترفض فكرة املشروع شكًرا سيدي الرئيس،  

 25ومل ترفض فكرة املقترح، وإمنا قالت بأن هذا اجلانب مغطى يف قانون العقوبات 

سب رأي حبو-وبات ورأت واللجنة نظرت إىل املواد املتعلقة باالحتيال يف قانون العق
أن النصوص الواردة يف قانون العقوبات قد يلتف عليها وال تشمل السحر  -اللجنة
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والشعوذة والعرافة. أعتقد من باب االحتياط وخصوًصا إذا كنا نريد أن حنارب هذه 
الظواهر يف جمتمعنا جيب أن حندد هذه الظواهر بأمسائها حىت نستطيع أن نطوقها وحند 

 يه كانت توصية اللجنة باملوافقة على املشروع، وشكًرا.منها، فعل
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:
مثلما تفضل األخ رئيس اللجنة حنن بذلنا جهًدا كبرًيا شكًرا سيدي الرئيس،  

 10طلق واليت ال ميكن أن تتناسب حىت يف تنقية النص من بعض األمور اليت وردت فيه بامل

يف حتديد األركان كجرمية من حيث الركن املادي والنتيجة والضرر وما إىل ذلك، 
فانتهينا إىل التعريف الوارد من اللجنة. وأنا أتفق مع تعريف اللجنة باستثناء كلمة 
واحدة وهي "االحتراف"، وأمتىن أن حتذف حبيث يبقى نص املادة مرتبًطا فقط 

تكسب دون االحتراف وتكون "من زاوله على سبيل التكسب"، هذا أواًل. ثانًيا: بال
 15بالنسبة ملا تفضل به األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بأن االحتيال يكفي كما 

ورد يف قانون العقوبات، فهناك مذكرة من دائرة الشؤون القانونية جاء فيها صور 
يما يتعلق مبادة االحتيال فإهنا ال تغطي مسألة جترمي االحتيال الواردة يف القانون النافذ ف

مثل هذه األفعال، وبالتايل فإن هذا الشخص ميكن أن يفلت من العقوبة يف النيابة، ألن 
بعض األركان اليت مت حتديدها يف ظل هذا القانون ال تنطبق بالنسبة هلذه اجلرائم اليت 

 20 ترد أمام النيابة العامة، وشكًرا.

 

 :ــــــــــسالرئيـــــ
 .أمحد عبداللطيف البحراألخ  شكًرا، تفضل 

 

 25 :أمحد عبداللطيف البحرالعضو 

يقول تقرير اللجنة املوقرة يف إحدى فقراته ولو تسمح شكًرا سيدي الرئيس،  
ن إيقاع العقوبة على من زاول تلك األعمال يتم أيل بقراءهتا " لذلك رأت اللجنة 
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و على سبيل التكسب"، سؤايل للجنة املوقرة ما سواء كانت على سبيل االحتراف أ
هو تعريف االحتراف من وجهة نظر اللجنة؟ أال يؤدي االحتراف إىل التكسب؟ وما 

سب املصادر اليت اعتمدت عليها اللجنة حبالفرق بني االحتراف والتكسب؟ وذلك 
 املوقرة، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 ندى عباس حفاظ.شكًرا، تفضلي األخت الدكتورة  

 

 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
 10تفق متاًما من حيث املبدأ مع إضافة مثل هذه املادة أأنا شكًرا سيدي الرئيس،  

يف قانون العقوبات بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة واملختلفة واليت سوف نناقشها 
ناك مؤسسات فه -سيدي الرئيس-أثناء مناقشة املادة، ولكن لدينا مشكلة كبرية 

كثرية يف اجملتمع يوجد فيها خلط وكسب وبأهداف رحبية، وهناك أيًضا قنوات 
فضائية عديدة أصبحت اآلن تتكسب من هذه املشاريع املزيفة، واخللط بني عالج 
 15احلاالت املرضية النفسية وهم أشخاص يعانون كثرًيا ويريدون أي ملجأ للعالج أو 

هذه القنوات تقدم مواد أو مواضيع أو طرًقا حللول املعونة، ويعتقدون ويتومهون بأن 
من حيث هنا كاملسلسل الكوميدي يرى أهذه القنوات  مشاكل كثرية، والذي يراقب

طريقة املعاجلة اليت تطرح، واملشكلة كبرية وتتم مناقشتها من قبل منظمة الصحة 
اتنا وليس فقط العاملية ووزارات الصحة يف الدول وبالذات اجملتمعات الشبيهة مبجتمع

 20على صعيد اجملتمعات العربية وإمنا هناك دول أخرى تعاين من هذه اإلشكالية، وهناك 

حماوالت إليقاف مثل هذه القنوات اليت تضر بصحة اجملتمع بالذات يف اجلانب 
النفسي، ألن املريض النفسي يف حاجة إىل دعم وحياول أن يلجأ إىل أي جهة 

هات سوف تساعده، وبالتايل ال يذهب إىل الطبيب لتساعده، ويعتقد بأن هذه اجل
 النفسي للمعاجلة الصحيحة. فأنا مع مثل هذه اإلضافة يف القانون، وشكًرا.

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 
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 العضو مسرية إبراهيم رجب:
د آل خليفة فيما أنا أتفق مع األخ الدكتور الشيخ خالشكًرا سيدي الرئيس،  

طرحه، ألن املادة املذكورة هبا كلمات فضفاضة وال يوجد تعريف معني للسحر أو 
الشعوذة، حنن ال نعرف ما هو تعريف الشعوذة؟ وكالم األخت الدكتورة ندى حفاظ 
 5صحيح ولكن ال يدخل ضمن هذه املادة، فنهاك قنوات كثرية تظهر ومتارس هذا 

لدول اليت تصدر منها ل بل السلطة ،على هذا املوضوعالدور والبحرين ليس هلا سلطة 
هذه القناة. يف احلقيقة أنا ال أعرف هل هذه املادة تشمل الساحر الذي يقدم بعض 
األلعاب لألطفال ويسليهم؟ فهو أيًضا يتكسب من وراء هذا املوضوع. هناك أشخاص 

ا هو حكم هذه ميارسون قراءة الفنجان يف املنزل ولكن ال يتكسبون من ورائه، فم
 10املادة عليهم؟ فاملادة اليت ذكرها األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تشمل االحتيال، 

واالحتيال يتسع لكل هذه األشياء باإلضافة إىل أمور أخرى. أعتقد أنه يوجد فيها 
 عدم ضرورهتا جملتمعنا، وشكًرا.أرى نوع من العمومية و

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ي األخت رباب عبدالنيب العريض.شكًرا، تفضل 

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
أنا مع هذه املادة وحاولت أن أحبث يف التشريعات شكًرا سيدي الرئيس،  

ها، ووجدت أن الدول العربية قليل ما يوجد فيها مثل عناملقارنة ومل أجد مواد بديلة 
 20ختجل أن تقول  دول العربيةهذه املواد، وأيًضا قرأت بعض الدراسات اليت تقول إن ال

إن هناك مشكلة مثل مشكلة عمل الشعوذة والتكسب من وراء هذه الشعوذة، فيتم 
مادة النصب واالقتران مبادة النصب واالحتيال على أساس أهنا حتل املوضوع، 

واالحتيال ال حتل املوضوع، فنحن حمتاجون إىل مادة واضحة ويقينية بالنسبة هلذه 
بط عمليات النصب والشعوذة أو أعمال السحر قليل يف البحرين، املواضيع، وحىت ض

 25ومن خالل اجلرائد قد نرى قضية أو قضيتني يف السنوات املاضية، وبالتايل أعتقد أننا 

البد أن حنذف كلمة  -ومثلما تفضلت األخت دالل الزايد-حمتاجون إىل هذا النص 
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ترف هو الشخص الذي "االحتراف". أعتقد أن االحتراف لدى الكل فالشخص احمل
ليس لديه مصدر رزق غري عمل الشعوذة، فإذا كان لديه مصدر رزق آخر تنتفي 
عملية االحتراف، وهلذا حنن نطلب حذفها، ألنه قد يعمل يف وظيفة عمومية وميارس 

 يف هذه احلالة ال ينطبق عليه االحتراف. ونرى اإلبقاء على كلمة التكسبوالشعوذة 
 5 فقط، وشكًرا.

 
 :يـــــــــــــــسالرئ

 شكًرا، تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك. 
 

 10 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

بالنسبة لالحتراف أو التكسب فهو يرد للنقطة اليت شكًرا سيدي الرئيس،  
أثارهتا األخت رباب العريض واألخ أمحد البحر أن االحتراف هو من جيعلها حرفة وال 

، والتكسب أي احلصول على مال عن طريق استخدام السحر أو سب من غريهاتكي
الشعوذة، والنقطة اليت أثارهتا األخت مسرية رجب عن احليل السحرية، فاملقصود هنا 
 15ما يطلق عليه السحر األسود مبعىن إظهار اإلضرار أو االنتفاع وليس احليل السحرية 

 اليت متارس يف السرك أو أمثال ذلك، وشكًرا.
 

 :ــــــــــــــسالرئيـ
 شكًرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. 

 20 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
إذا أردنا أن نفصل يف املادة اليت ذكرهتا سابًقا يف قضية شكًرا سيدي الرئيس،  

اليت أتت هبا  االحتيال، فلماذا نقف عند السحر والشعوذة والعرافة بينما القوانني
اللجنة من دول أخرى ذكرت أموًرا كثرية يف هذا اجملال ومنها مناجاة األرواح 
 25والتنومي املغناطيسي وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وقراءة الفنجان وغري هذه 

األمور، فلماذا وقفت فقط عند السحر والشعوذة والعرافة؟ فإذا أردنا أن نفّصل 
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ور، هذا أواًل. ثانًيا: ماذا لو مل يكن هناك تكسب؟ هناك فلنفصل ونذكر كل هذه األم
أمور كثرية مثل العمل والطبوب وغري هذه األمور اليت متارس بدون قصد التكسب 

 وإمنا مساعدة ألصدقاء وأقارب، وشكًرا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري. 
 

 سني جواهري:العضو عبدالرمحن عبداحل
أنا مع القانون وأشكر األخت الدكتورة ندى حفاظ شكًرا سيدي الرئيس،  

 10على إعطائنا صورة عن مزاولة بعض األشخاص هلذه املهنة. ولكن أستغرب من طلب 

األخت دالل الزايد واألخت رباب العريض حذف كلمة "االحتراف"، أنا أرى أن 
د يزاول شخص هذه املهنة ويتالعب القانون أقوى بوجود كلمة " االحتراف"، فق

على الناس وبدون مقابل، فبالتايل هل هذا الشخص احملترف ال يعاقب؟ إن صياغة 
املادة تنص على أنه "يعاقب باحلبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
 15زوال على سبيل االحتراف أو التكسب"، فاالحتراف للشخص احملترف والتكسب 

ترف وغري احملترف. وبالتايل فإن وجود كلمة "االحتراف" أقوى، وأمتىن للشخص احمل
، فأمانة إن وجود ين أعرف أهنم سيصرون على مقترحهمهم سحب اقتراحهم ألعلي

 االحتراف سيكون أقوى هلذه املادة، وشكًرا. 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 
 

 حللواجي:العضو حممد هادي ا
يف الواقع كنت أريد أن أطرح نفس الفكرة واألخ شكًرا سيدي الرئيس،  

 25عبدالرمحن جواهري أشار إليها، فالكثري من األشخاص الذين يزاولون مثل هذه 

األعمال يدعون أهنم ال يريدون عنها مقاباًل ماديًّا، ولكنهم يف املقابل حيصلون على 
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طيعون أن يسريوا الكثري من الناس على حسب الكثري من املكاسب، فيكفي أهنم يست
أهوائهم وكما يشاءون، وقد يستغلون البسطاء من الناس لتسخريهم لتنفيذ بعض 
األعمال ومن دون مقابل مادي، أنا مل أدمج االثنني مًعا ومل أحصر القاضي أو أحجزه 

قابل باالحتراف والتكسب، وإمنا قلت إن مارس العمل سواء كان مبقابل أو بدون م
 5فهو جيب أن يعاقب، فإذا كنا نريد أن حنارب مثل هذه الظواهر وإذا كنا نلمس أن 

مثل هذه األفعال أو األعمال تشكل خطًرا على اجملتمع فعلينا أن نطوقها من مجيع 
اجلهات وال نترك هلا اجملال للتالعب. فالكثري من هؤالء الذين ميارسون هذه املهن أول 

احب احلاجة أو املريض أو ما شابه ذلك يقولون هلم إهنم ال ما يأيت إليهم الشخص ص
يريدون منهم إال الدعاء، ولكنهم يستخدمونه و يسخرونه ليفعلوا به ما يشاءون، فمن 
 10هذا املنطلق كان إصرار اللجنة على النص على االحتراف أو التكسب. والنقطة 

ة فيما إذا أردنا أن نعرف خالد آل خليفالشيخ األخرى اليت أشار إليها األخ الدكتور 
السحر وحده أو الشعوذة وحدها وإىل آخره فقد نعقد املسألة، ولكن يف نفس النص 

القصد التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل "ويعد من هذه األعمال اإلتيان بأفعال أو 
منها إيهام اجملين عليه بالقدرة على إخباره عن املغيبات أو إخباره عما يف الضمري أو 

 15قيق حاجة أو رغبة أو نفع وإىل آخره..."، فإن كل ما ينطبق عليه هذا النص يعد حت

من ضمن هذه األعمال فسمه كما شئت سحًرا شعوذًة عرافًة، فمادام ينطبق عليه هذا 
 املعىن فأعتقد أنه يستحق أن يعاقب أو أن جيازى، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 20 فوزية سعيد الصاحل.شكًرا، تفضلي األخت الدكتورة  

 

 العضو الدكتورة فوزية سعيد الصاحل:
هذه النقطة ُطرحت من قبل رئيس اللجنة واألخ شكًرا سيدي الرئيس،  

عبدالرمحن جواهري وأتت بشكل علمي منسق ومنظم من األخت الدكتورة ندى 
 25ف، أعضاء اجمللس أن ينتبهوا لفكرة االحترا علىحفاظ، وسأعيدها ألنين بالفعل أمتىن 

نتيجة لألمراض  -كما ذكرت األخت الدكتورة ندى حفاظ–ففي السنوات األخرية 
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النفسية اليت يعانيها الكثري من األفراد يلجأون إىل أي وسيلة، وبالتايل فإن وجود 
االحتراف ضروري، ألن كلمة "االحتراف" ال تأيت فقط من أجل التكسب وإمنا 

 املادة كما جاءت من اللجنة، وشكًرا. ألسباب كثرية. فأمتىن أن نصّوت على هذه 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ راشد مال اهلل السبت. 
 

 العضو راشد مال اهلل السبت:
جرمية مزاولة أعمال السحر والشعوذة عرفتها تشريعات شكًرا سيدي الرئيس،  

 10عقوبة اإلعدام على  عربية كثرية بل وقدمية، منها قانون العقوبات الفرعوين الذي أقّر

من ميارس أعمال السحر والشعوذة إذا ترتب عليها وفاة إنسان. قال اهلل تعاىل: 
 َضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالََّوَما ُهْم ِبۚ   ِمْنُهَما َما ُيَفرُِّقوَن ِبِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َفَيَتَعلَُّموَن﴿

ما هو حقيقي ومنه ما هو ختيلي ومنه ما هو جمازي،  ...﴾. السحر أنواع منهِبِإْذِن اللَِّه
ة أضراًرا وهو الذي يعتمد على خفة اليد واأللعاب. وكما نعلم فإن للسحر والشعوذ

 15له تأثري على الروابط األسرية، ولذلك من حيث املبدأ أوافق جسيمة على اجملتمع، و

األوىل جاءت غامضة  على املشروع بقانون، لكن هناك بعض املالحظات: أواًل: املادة
إىل درجة عدم الفصل بني السحر وبني أعمال أخرى كالُرقية الشرعية، وقد قال 

إذن ، ﴾...التََّراِقَي َوِقيَل َمْن َراٍق ِإَذا َبَلَغِت َكالَّسبحانه وتعاىل يف سورة القيامة: ﴿
تخدم جيب عدم اخللط بني تلك األفعال اليت قد يكون هلا مقابل مادي وبني ما قد يس

 20للشفاء، فقد جاءت األلفاظ املذكورة باملادة مبهمة، وخاصة يف عبارة "... مبسائل 

غيبية خمالفة للشرع قصد به فاعله التدليس أو اإليهام باستخدام الوسائل اليت ختالف 
الشرع سواء بالقول أو الفعل". ثانًيا: هناك أنواع من السحر اليت قد تأيت بشكل 

عل مثل ما يسمى )لعبة الترحيب باجلان(، وهي قد تؤدي إىل خمتلف عن القول أو الف
أمراض نفسية وعصبية ليس هلا حدود، ولذلك جيب أن تتضمن املادة كل فعل أو 
 25قول، حىت ولو كان بقصد التسلية. ثالًثا: املادة مل تشتمل على معاقبة الشخص الذي 

املشعوذين والسحرة،  حيوز بعض الطالسم والكتابات اخلرافية، حىت نضيق اخلناق على
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وعلى ذلك جيب ذكر احليازة كسبب من أسباب عقاب مرتكبها ملا هلا من خطر على 
أمن وسالمة اجملتمع. رابًعا: أمور السحر والشعوذة هي حمرمة دينيًّا، وال خالف على 
ذلك، لكنها أقرب صلة إىل النصب واالحتيال، حيث إن املشعوذ أو الساحر يقوم 

تيالية من شأهنا إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة باستعمال طرق اح
 5أو إحداث األمل يف احلصول على ربح ومهي أو تسديد املبلغ الذي ُأخذ بطريق 

االحتيال أو اإليهام حبدوث شيء أو خرب سعيد، أو باختاذ اسم كاذب وصفة غري 
خمالصة، أو أي صحيحة لالستيالء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات 

متاع منقول، وكل ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغري أو بعضها. أو إيهام الغري 
بالقدرة على االنتقام من شخص معني أو اإلضرار مبصاحله، وعلى ذلك فهي أقرب 
 10إىل مواد باب االستيالء على مال الغري. املادة جيب أن تكون يف باب جرائم االستيالء 

، وال تكون منفصلة يف مكان آخر، 222باب التاسع بدًءا من املادة على مال الغري، ال
 وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 15 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 

 

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
الذي فهمته من اللجنة أن مفهومهم لالحتراف، هو أن شكًرا سيدي الرئيس،  

من دون أن يتكسب منها، وهذا ليس هو مفهوم الشخص حيترف املهنة فقط 
 20االحتراف. مفهوم االحتراف هو أن يكون الشخص لديه فقط مهنة واحدة هي اليت 

يتكسب منها، أي هي مصدر رزقه الوحيد، وبالتايل وجود كلمة "االحتراف" غري 
صحيح يف القانون، ألنه ميكن أن يكون الشخص لديه مصدر آخر وبالتايل ال يعترب 

رًفا. أنا ال أعرف على أي أساس اعتربوا أن مفهوم االحتراف هو أن ميارس شخص حمت
مهنة ما باحتراف، االحتراف معناه أنه مصدر رزقه الوحيد الذي يعتمد عليه وليس 
 25لديه مصدر رزق آخر، وإن كان له مصدر رزق آخر فإنه ال يعد احتراًفا. مثل 

م ليس لديهم وظيفة أخرى، ومصدر الرياضيني، فهناك رياضيون حمترفون مبعىن أهن



 24مضبطة ال م22/3/2202   (12)   4/ الدور  2الفصل مجلس الشورى / 
 

رزقهم الوحيد هو الرياضة، هذا هو مفهوم االحتراف، وإذا كان هناك مفهوم آخر 
 فليخربونا من أين استقوه؟ وما هي مصادرهم؟ وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 

 

 العضو حممد هادي احللواجي:
أنا أستغرب، أال يكفي أن يقال إنه ساحر ويعرف بني رئيس، شكًرا سيدي ال 

الناس أنه ساحر، قبض أو مل يقبض، تكسب أو مل يتكسب، هذا هو االحتراف، هل 
 10حيتاج إىل شهادة بأنه ساحر من ساحر أعلى منه؟ فالن من الناس معروف يف األوساط 

دعى أنه ال يقبض بأنه عّراف وأنه مشعوذ، فإذا تستر أو ختفى يف وظيفة أخرى وا
مااًل، كيف أتعاطى مع هذه احلالة؟ ماذا أمسيه؟ أعتقد أن النص هبذا املعىن واضح 

 وصريح وال حيتاج إىل مثل هذه التعقيدات، وشكًرا. 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

ون جملسي ؤشكًرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير ش 
 الشورى والنواب.

 

 جملسي الشورى والنواب:ون ؤوزير ش
 20أعتقد أنه لو حذفت عبارة "على سبيل االحتراف" وبقي شكًرا معايل الرئيس،  

النص كاماًل يغين عن كلمة "االحتراف"، ويوسع العمل ألن األصل هو أعمال السحر 
والشعوذة، فالعقوبة وضعت على أعمال السحر والشعوذة، فعبارة "على سبيل 

يل االحتراف، أعتقد أهنا ال تضيف أي شيء إىل املادة، بل االحتراف" أو على غري سب
 على العكس عدم وجودها رمبا يكون أسهل إلثبات القضية، وشكًرا. 

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس
 .عبداللطيف البحرشكًرا، تفضل األخ أمحد  
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 :عبداللطيف البحرالعضو أمحد 
عندما نناقش نًصا حنن هنا نتكلم عن نص قانوين، وشكًرا سيدي الرئيس،  

قانونًيا البد من الدقة يف التعبري. وأنا أختلف مع بعض اإلخوان الذين تكلموا عن 
موضوع االحتراف وأنه ال يؤدي إىل التكسب، فاالحتراف يؤدي إىل التكسب 

 5أن أعرض بعض التعريفات الواردة حول  -معايل الرئيس-املادي. وإذا مسحت يل 

اإلدارية يفّسر معىن الشخص احملترف بأنه "هو ، فمعجم املصطلحات حترافاال
الشخص الذي جييد عماًل معيًنا"، فهل هناك عمل بغري مردود مايل؟! أما قاموس 
أكسفورد املعاصر فيعّرف احملترف بأنه "هو الشخص الذي يقوم بعمل ما أو شيء ما 

ناك مقابل مردود مايل" فال يوجد احتراف بدون مردود مايل. وإذا أردمت فإن ه
 10 تعريفات أخرى من مصادر أخرى، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 15 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

أعتقد أن املادة ال تنفي أن احملترف يتكسب، كلمة شكًرا سيدي الرئيس،  
سب منه، ولكن "احملترف" واضحة يف اللغة، وهو من اختذ هذا العمل حرفة له وتك

ليس املقصود منه من يعرف العملية. احملترف من جيعلها حرفة فهي واضحة، 
 ال غموض فيها، وشكًرا. فاملادة والتكسب هو من يتكسب وإن مل يتخذها حرفة. 

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ سعود عبدالعزيز كانو. 

 
 العضو سعود عبدالعزيز كانو:

 25أنا لدي مشكلة. أظن أن تعريفنا للساحر بأنه شخص رئيس، شكًرا سيدي ال 

حمترف غري دقيق، فاليوم هناك الكثري من الناس ال يزاولون السحر كمهنة ولكن 
يزاولوهنا كمحترفني يف الناحية الترفيهية، فغًدا سوف تأتينا فعاليات "ربيع الثقافة" 
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الثاين ألنه ساحر؟ أعتقد أن  بساحر امسه ديفيد كوبر فيلد، فهل سوف نعتقله يف اليوم
القانون جيب أال يدرس بطريقة توحي بأنه ليس هناك فرق بني الناس الذين 
يستخدمون السحر كشيء ترفيهي وهم حمترفون، وبني الناس الذين نتكلم عنهم الذين 
يقومون بالشعوذة واألمور األخرى، فأعتقد أن القانون بالطريقة اليت جاء هبا غري صاحل 

 5 ذ، وشكًرا. للتنفي

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 
 

 10 العضو فؤاد أمحد احلاجي:

أنا أتفق مع ما جاء به سعادة وزير شؤون جملسي شكًرا سيدي الرئيس،  
الشورى والنواب من أن حذف عبارة "على سبيل االحتراف أو التكسب" هو إثراء 

هذه  تخذلقانون هذا سوف نعاقب فقط الذي يتكسب ويللمادة، وكأننا يف مشروع ا
املهنة حرفة، وهذا صعب إثباته. فالذين ميارسون أعمال السحر والشعوذة لن يفتح 
 15واحد منهم مكتًبا ويضع عليه لوحة حتمل مثاًل اسم )الديك األعور ألعمال السحر 

ذا األمر ألن والشعوذة(، لن يقوم أحد مبثل هذا. فمن الصعوبة مبكان إثبات مثل ه
هؤالء ليس عندهم مكاتب وليس لديهم إعالنات ثابتة، بل هم يستخدمون غرًفا 
صغرية يف بيوهتم، يضعون فيها األدوات اليت يستخدموهنا يف أعمال السحر. أنا مع 
سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب يف حذف عبارة "على سبيل االحتراف" 

 20ن منسك هبؤالء السحرة، فأنا أتفق يف هذه الناحية مع حىت تكون املادة أمشل، وميكن أ

سعادة الوزير. وأما ما تفضل به األخ سعود كانو حول ألعاب السحر وخفة اليد 
للترفيه، فإهنا ختتلف. وأنا أمتىن أن حتذف عبارة "على سبيل االحتراف أو التكسب"، 

 واملادة واضحة كما جاءت من اللجنة، وشكًرا. 
 

 25 :ـــــــسالرئيــــــــ

 شكًرا، تفضل األخ حممد هادي احللواجي. 
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 العضو حممد هادي احللواجي:
هل حنن نريد أن حنارب هذه الظاهرة أو هذا الفعل، أم شكًرا سيدي الرئيس،  

نريد أن مننع وحنارب التكسب من هذا الفعل؟ ما أسهل أن يتملص أي شخص من 
لسحر والشعوذة وسيلة للتكسب، مث هذا اجلرم بادعاء أنه مل يتكسب ومل يتخذ من ا

 5بعد ذلك يعيث يف األرض فساًدا، ويقوم باألفعال اليت حتدث عنها األخ فؤاد احلاجي. 

هل حنن نريد أن حنارب هذه الظاهرة أم نريد أن حنارب التكسب من هذه الظاهرة؟ 
إن أكثر مادة متت مناقشتها يف اللجنة كانت هذه املادة، وقد كنت أضحك مع بعض 

عضاء اللجنة وأقول هلم إن هذه املادة سحرت اللجنة، فهذه املادة هي أكثر املواد اليت أ
دار النقاش حوهلا، بسبب هذه النقطة وهذا اجلانب. إذا كنا نريد أن حنارب هذه 

 10أن  -أمانة وليس ألن اللجنة أوصت هبذا–الظاهرة وهذه األفعال فأعتقد أن علينا 

 ق اهلدف من مثل هذا التعديل، وشكًرا. نتمسك بتوصية اللجنة حىت يتحق
 

 :الرئيـــــــــــــــس
أحب أن أقرب لكم الصورة، حىت تتخذوا قراركم على أساس ذلك. شكًرا،  

 15األخ حممد هادي احللواجي رئيس اللجنة يقول إنه إذا قام شخص بوضع إعالن وقال 

ن ذلك مسموًحا إنه يقوم بالسحر والشعوذة والعرافة بدون مردود مايل فهل سيكو
وفق هذه املادة أم ال؟ نعم، سيكون مسموًحا إذا وضعتم كلمة "التكسب" فقط، 

يعين املتكسب واملمارس ملثل هذه األعمال، سواء كان هلا مردود  فـ"االحتراف"
مادي أو ليس هلا مردود، وقد أحببت أن أوضح لكم هذه النقطة حىت تعرفوا على 

 20يتكسب مادًيا بشكل س اللجنة قد يكون ال وكما قال رئي .ماذا سوف تصوتون

 مباشر وإمنا قد تكون له أغراض غري مباشرة من وراء ممارسة مثل هذه األعمال.
 تفضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

 
 العضو إبراهيم حممد بشمي:

 25وأنا أستمع إىل هذا احلوار أختيل نفسي يف القرون شكًرا سيدي الرئيس،  

ان ادتساحرات وحرقهن كما نرى ذلك يف األفالم، فاملالوسطى حيث اهلجوم على ال
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 مىت كانت املرة األخرية اليتان نناقشهما منذ فترة طويلة، وقد وجهت سؤااًل: تالقصري
قبضنا فيها على ساحر أو مشعوذ يف البحرين؟ اآلن أعتقد أن هناك قوانني أهم، ولدينا 

نصب واالحتيال وهي تغطي كل اليت تأيت حتت بند ال 260يف قانون العقوبات املادة 
هذا القانون، وتغطي بقية مواد قانون العقوبات كثرًيا من األمور، وبالتايل هذا الوقت 
 5الذي نضيعه يف مناقشة قضايا السحر والشعوذة جيب أن جنتهد فيه من خالل مناقشة 

رين قوانني كثرية هي أهم للبحرين، فأن نستثمر وندعو اآلخرين إىل االستثمار يف البح
أهم من ذلك بالنسبة إلينا، ال أن تكلم عن السحر والشعوذة وكأن كل أهل البحرين 
مشعوذون وسحرة، مل نسمع قط مثل هذه القصص، أعين قصص السحر، وهناك 
دول كثرية لديها ما تعانيه ولكن ال جند فيها مثل هذا األمر. أدعو إىل االكتفاء باملادة 

 10 جهودنا يف أمور أكثر أمهية، وشكًرا.من قانون العقوبات، ولنكرس  260

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت الدكتورة فوزية سعيد الصاحل. 

 

 15 العضو الدكتورة فوزية سعيد الصاحل:

سوف نكرر الكالم نفسه ولكن االحتراف ليس  شكًرا سيدي الرئيس، 
ما  نسان حيترف عماًل، إمنا أي إالبحرالتعريف الذي ذكره األخ أمحد املقصود به 

سواء تكسب منه أو مل يتكسب يسمى عمله احتراًفا، ملاذا وضعنا االحتراف هنا؟ ألن 
اجملتمعات اآلن أقبلت على  -وقد تفضل األخ إبراهيم بشمي وقال إن ذلك غري مهم-

 20كثري من أعمال الشعوذة والسحر، وكما ذكرت األخت الدكتورة ندى حفاظ فإنه 

ه األمور، حبيث أصبح اإلنسان ضعيًفا ينجر وراء هذه أنشئت فضائيات هلذ
، ملاذا نقول االحتراف والتكسب؟ وإجابًة لألخ سعود كانو، حىت ال (اخلزعبالت)

يضر ذلك بالثوابت العلمية والشرعية، وقد كنت من املهتمني باملخالفات العلمية، 
 والشعوذة وبني (تاخلزعبال)فاآلن أصبح التنجيم علًما، فمن الضروري أن نفرق بني 

 25املفاهيم العلمية، ولكن من غري املقبول أن يأيت اجملين عليه بالقدرة على إخباره 

باملغيبات أو إخباره مبا يف الضمري ويكون هذا اإلنسان تابًعا هلذه املفاهيم الغيبية، 
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اليت  عمالوعلى األخ إبراهيم بشمي أن يعترف بأنه جيب علينا أن حنارب هذه األ
نسان مرهوًنا بإنسان آخر ألنه فقط يعطيه هذه املفاهيم غري الصحيحة، ويف جتعل اإل

كثري من البيوت هبا بعض املمارسات  -وقد ال يكون هذا األمر ظاهًرا-جمتمعنا اآلن 
كاألدعية وغريها من األمور، ومن غري الصحيح أال حنارهبا؛ ألهنا تغيب النفس، 

 5 وشكًرا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 ا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.شكًر 
 

 10 العضو دالل جاسم الزايد:

لن أدخل يف جدل مرة أخرى خبصوص االحتراف  شكًرا سيدي الرئيس، 
والتكسب، ورأي احلكومة جاء مسانًدا حلذف االحتراف، ألن هناك كلمات تفسر 

هي جزء و-لغوًيا خبالف تفسريها القانوين، واالحتراف حبسب ما جاء يف هذه املادة 
له داللته وهو وجود املقابل املادي وقد شرحنا ذلك.  -من قانون به مواد عقابية

 15خبصوص ما ذكره األخ إبراهيم بشمي عن هذه الظواهر فإن هذه الظواهر موجودة 

وتشهد على ذلك اإلحصاءات املوجودة لدى النيابة العامة وعدد القضايا ويف كثري 
رمي الفعل املنسوب إليه. تطرق أحد األعضاء إىل منها يفلت اجلاين لعدم إمكانية جت

مسألة أن يكون هذا األمر بقصد الترفيه، وهل سيعترب أن الشخص ارتكب جرًما 
ويستحق العقوبة؟ هنا اختلفنا يف هناية املادة بني ما جاء به اإلخوة النواب وما جئنا به 

 20وهو خمالفة الشرع، حنن يف اللجنة حيث قيدنا األمر، اإلخوة النواب جرموه بقيد 

ولكننا يف اللجنة أخذنا بقيد وهو خمالفة الثوابت الشرعية والعلمية، ففي الشرع من 
املمكن أن ندخل يف اجتهادات وهناك رأي راجح ومرجوح، وقد يكون األمر جماًزا 
يف مذهب معني وغري جماز يف مذهب آخر، فندخل يف هذه التفاصيل، وبالتايل ما هو 

يه وما هو على سبيل التنظيم الثقايف وما إىل ذلك لن يدخل يف مسألة على سبيل الترف
 25 التجرمي الواردة يف هذا القانون، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 

 

 العضو مسرية إبراهيم رجب:
 5أتفق مع األخت الدكتورة ندى حفاظ واألخت شكًرا سيدي الرئيس،  

تورة فوزية الصاحل يف حماربتهما للشعوذة املنتشرة يف وسائل اإلعالم واالجتاه إىل الدك
استقطاب الناس من خالل األكاذيب، ولكن هذا يغطى يف املادة املذكورة يف قانون 
العقوبات وال يغطى يف هذه املادة. إذا كان هناك استقطاب شديد للمجتمع هبذه 

السبب، ليس السبب هو األفراد الذين يقومون الغيبيات فمن املفترض أن نبحث عن 
 10هبذا الدور أو وسائل اإلعالم وشركات االتصاالت اليت حتقق الربح من خالل ذلك، 

فعندما جند جمتمًعا كاماًل يتجه حنو الغيبيات نعلم أن هناك أسباًبا أخرى، أسباب تتعلق 
ىل نتائج حقيقية بوجود إحباط كامل يف اجملتمع حبيث ال يستطيع أفراده الوصول إ

حلقوقهم وأمور كثرية، فيتوجهون إىل التوسل بالغيبيات حلل قضاياهم، فهناك قضايا 
من األجدى أن نبحثها وجنعل هلا دراسات وحبوًثا ونبحث عن أسباهبا بداًل من أن 
 15نناقش مادة هي أكثر مادة استغرقت وقًتا يف نقاشها يف جلنة الشؤون التشريعية 

لس الشورى، فهذا شيء خمجل للبحرين وحنن جمتمع به نسبة عالية والقانونية ويف جم
 من املتعلمني نضاهي هبا الدول املتقدمة، وشكًرا.

 
 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري. 

 
 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

عاين ذلك، السحر والشعوذة موجودان وكل اجملتمعات تشكًرا سيدي الرئيس،  
ولكن السؤال: هل لدينا نقص تشريعي يستدعي هذا التعديل أو هذه اإلضافة؟ الدولة 

 25تعلقة بالقبض على الكثري املتقوم بواجبها وحنن نقرأ يف الصحف العديد من األخبار 

من السحرة واملشعوذين الذين مت تقدميهم للمحاكمة، وحنن نسأل وزارة الداخلية 
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هل قانون العقوبات يغطي هذا النقص أم ال؟ إذا كان ال يغطيه  املعنية هبذا املوضوع:
قانون العقوبات يغطي هذه  فهذه املادة ضرورية وأرى أن نوافق عليها، أما إذا كان

 الناحية فليست هناك ضرورة هلذه اإلضافة، وشكًرا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 يفة.شكًرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خل 
 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
أحد القوانني اليت استندت إليها اللجنة هو قانون صدر  شكًرا سيدي الرئيس، 
 10م وقد مر على ذلك زمن طويل. رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 0676يف عام 

ا على هذا تغطي كل ذلك ال يعين موافقتهم 260ورأي وزارة الداخلية بأن املادة 
القانون، فهما تريان ضمنًيا أنه ليست هناك حاجة إىل هذا القانون، وأمتىن أن تبدي 

 هذا الرأي، وشكًرا. -ا موجودونممبا أن ممثليه-هاتان الوزارتان 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات النقيب شكًرا، تفضل األخ  
 .قانونية بوزارة الداخليةبإدارة الشؤون ال

 
 :رئيس فرع الوزارات واهليئات بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

 20تثمن الوزارة لإلخوة األعضاء اهتمامهم مبا يتعلق هبذا شكًرا سيدي الرئيس،  

وجهة نظرها أمام اللجنة وذكرت أن مثل هذه األفعال الوزارة املوضوع. وقد أبدت 
انون العقوبات باعتبارها صوًرا من صور االحتيال املعاقب عليها يف جمرمة فعاًل يف ق

 قانون العقوبات، وشكًرا.
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

القانوين ستشار املالربزجني  عبدالوهابشكًرا، تفضل األخ الدكتور عصام  
 مجلس.لل
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 لمجلس:القانوني لستشار امل
يها باعتبار أهنا تغطي هذا املوضوع املادة اليت ُيستند إلشكًرا سيدي الرئيس،   

غري كافية، وأقرأ على حضراتكم هذه املادة: "يعاقب باحلبس من توصل إىل االستيالء 
على مال منقول أو سند أو إىل توقيع هذا السند أو إىل إلغائه أو إتالفه أو تعديله 

 5أو  وذلك باالستعانة بطريقة احتيالية أو باختاذ اسم كاذب أو صفة غري صحيحة

بالتصرف يف عقار أو منقول غري مملوك له وليس له حق التصرف فيه"، هذه هي 
بشأن االحتيال، فأي عالقة هلذا النص هبذا  260املوضوعات اليت تشري إليها املادة 

املوضوع املتعلق بالسحر والشعوذة؟ أصل هذا املشروع هو اقتراح قدمه جملس النواب 
 أنه اختار أن يدخل هذا املوضوع ضمن فصول مكرًرا، مبعىن 201واختار له رقم 

 10ومواد قانون العقوبات، فأدخل هذا التجرمي يف الباب السابع من القسم اخلاص من 

قانون العقوبات واملتعلق باجلرائم اليت متس الدين واألسرة وبشكل خاص ضمن الفصل 
تعد مساًسا به، األول وعنوانه املساس بالدين باعتبار أن هذه األعمال خمالفة للدين و

فاختيار املادة جاء حتت هذا العنوان باعتبار أن كثرًيا ممن ميارسون هذه األعمال 
ميارسوهنا باسم الدين، وطبًعا الدين بريء من صلته هبذه األعمال، وعلى هذا األساس 
 15كان اختيار مقدمي االقتراح، حيث تنطوي هذه األعمال يف حقيقتها على مساس 

ام مبعرفة الغيب، ولذلك ُاختري هلا هذا املوقع، واملوضوع خيتلف بالدين وعلى اإليه
متاًما عن مادة جترمي االحتيال اليت قرأناها. واللجنة حبثت هذا املوضوع كثرًيا واختارت 
الكلمات املناسبة للتعبري عن هذه اجلرمية، وقد وقفت كثرًيا عند موضوع االحتراف 

مال ميارسوهنا حتت ستار الدين وباعتبار أهنا والتكسب، فكثري ممن ميارسون هذه األع
 20من قبيل األعمال اخلريية اليت يقدموهنا وال يأخذون نظريها مقاباًل، ولكن من املمكن 

أن يستفيدوا من ذلك استفادة معنوية من حيث الشهرة واملكانة يف اجملتمع، فحينما 
سواء متت ممارسة هذه ُوضعت حالتا االحتراف والتكسب فإن احلالتني تشملهما املادة 

ن عاألعمال على سبيل االحتراف نظري مقابل أو بدون مقابل أو التكسب عرًضا 
القيام بعمل من هذه األعمال من دون أخذه كحرفة، ولذلك أعتقد أن املادة مجعت 
 25كل هذه األحوال وقدمت أمثلة على ذلك وبعد ذلك قيدهتا مبعيار هو معيار اإليهام 
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يعرفه ويقرأ املستقبل له، وأن ينفع الشخص الذي يلجأ إليه،  يستطيع بأن املشعوذ
فاملعيار فيما يتعلق  .يسد له حاجة من احلاجات اليت يرغب فيهاوبالغيبيات املتعلقة به، 

يستطيع أن يتنبأ ويعرف الغيب وهذه ظاهرة  بالتجرمي هو إيهام الغري بأن هذا الشخص
أفضل  ا وعقاب مرتكبيهافالتصدي هلخطرية وموجودة ومتفشية يف كل اجملتمعات، 

 5من أن تترك وتؤدي إىل إيهام الكثري من الناس، ورمبا تؤذيهم أيًضا إيذاء يف نطاق 

تؤدي إىل أمراض حىت  -قدممن خالل املواد اليت ُت-أحياًنا  ااألسرة، باإلضافة إىل أهن
جملتمعات، ذه الظاهرة من املتطلبات يف أي جمتمع من اهلالتصدي فإن الوفاة؛ لذلك 

 وشكًرا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخ إبراهيم حممد بشمي. شكًرا، 
 

 العضو إبراهيم حممد بشمي:
وأنا أستمع إىل مداخلة األخ املستشار القانوين للمجلس  شكًرا سيدي الرئيس، 

 15يدور بذهين أننا نوغل يف أماكن جمهولة. القرآن الكرمي ذكر رؤى النيب يوسف وذكر 

العقد، فأعتقد أن الدخول يف  يفوت وماروت وذكر املعوذات وذكر النفاثات هار
قفل باب النقاش ألن هذا املوضوع نهذا الباب ليس يف مثل هذه اجللسة، وأرى أن 

 سيدخلنا يف أماكن لسنا مستعدين هلا اآلن، وشكًرا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

وجهتا نظر، وجهة نظر تتفق  ايف، هناكوعلى كٍل بعد هذا النقاش الشكًرا،  
، ووجهة املوضوع معها احلكومة بأن ما هو موجود يف القانون واٍف وكاٍف ويغطي

النظر األخرى اليت تقول إن هذه الظاهرة موجودة ومتفشية وعلينا معاجلتها ألن ما هو 
موجود يف القانون غري كاٍف. ومبا أننا دخلنا يف مشروع القانون وهو مكون من مادة 

 25 إما أنوحيث املبدأ فإما أن ُيوافق عليه حدة فقط، فسنطرح عليكم القانون من وا
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ُيرفض ومن مث ندخل يف التفاصيل ولكن من دون إعادة ما سبق قوله ألننا ناقشنا املادة 
قبل املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ. هل يوافق اجمللس على مشروع 

  القانون من حيث املبدأ؟
 

 5 ة موافقة()أغلبي 

 

 الرئيـــــــــــــــــس:
وننتقل إىل مناقشة مواده مادة  إذن ُيقر مشروع القانون من حيث املبدأ.

 مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة.
 10 

 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
 كما جاءت من احلكومة. الديباجة: توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 15 هل هناك مالحظات على الديباجة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 20 هل يوافق اجمللس على الديباجة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 25 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.األوىلإذن ُتقر الديباجة. وننتقل إىل املادة  

 
 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

 : توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.األوىل املادة
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 الرئيـــــــــــــــس:
لديك اقتراح  األخ راشد مال اهلل السبت هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  .تفضل بطرحهفبتعديل هذه املادة 
 

 5 العضو راشد مال اهلل السبت:

يكون يف الباب السابع، واقتراحي هو  هذا جيب أن شكًرا سيدي الرئيس،
"يعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من زاول أًيا من أعمال 

  ...السحر
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ماذا تقصد بالباب السابع؟ حنن نناقش مادة واحدة.
 

 العضو راشد مال اهلل السبت:
 سأقرأ املادة كما قدمتها. سيدي الرئيس،

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل أنت ستقرأ املادة تعدياًل على املادة األوىل من مشروع القانون؟

 
 العضو راشد مال اهلل السبت:

 20"يعاقب باحلبس وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل  سيدي الرئيس،نعم 

بات من زاول أًيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة أو حيازة أشياء أو كتا
ويعد من هذه األعمال  .حتتوي على عبارات غري مفهومة يقصد هبا خداع اجملين عليه

كل فعل متعلق مبسائل غيبية خمالفة للشرع قصد به فاعله التدليس أو اإليهام باستخدام 
الوسائل اليت ختالف الشرع سواء بالقول أو الفعل حىت لو كانت بقصد التسلية"، 

 25 وشكًرا.
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 :ـــــسالرئيــــــــــ
هل انتبهتم إىل اقتراح األخ راشد فهو يقول "حىت لو كان  ،إخوانيا شكًرا، 

 بقصد التسلية". هل يوافق اجمللس على اقتراح األخ راشد السبت من حيث املبدأ؟
 

 5 موافقة(غري )أغلبية 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
يوافق هل األخت دالل الزايد تقترح حذف كلمة "االحتراف" من املادة، ف 

 ؟األخت دالل الزايداجمللس على هذه املادة بتعديل 
 10 

 موافقة(غري )أغلبية 
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 الرئيـــــــــــــــس:

خ مقرر . وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األبتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 
 اللجنة.

 20 

 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
 : توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.ثانيةاملادة ال

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 25 هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

 

 (ال توجد مالحظات)
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 30 ؟ملادة بتعديل اللجنةهذه اهل يوافق اجمللس على  

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
وهبذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد . هذه املادة بتعديل اللجنةإذن ُتقر  

 مشروع القانون، فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
 

 5 )أغلبية موافقة(

 
 الرئيـــــــــــــــس:

 .مشروع القانون يف اجللسة القادمة سوف نأخذ الرأي النهائي علىإذن    
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة املرافق 

 10( من القانون البحري الصادر 082العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل املادة )

املقدم من  م، )املعد يف ضوء االقتراح بقانون0683( لسنة 32باملرسوم بقانون رقم )
جملس النواب(. وأطلب من األخ الدكتور عبدالرمحن حممد الغتم مقرر اللجنة التوجه 

 إىل املنصة فليتفضل.
 

 15 عبدالرمحن حممد الغتم:الدكتور العضو 

 .بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة شكًرا سيدي الرئيس، 
 

 الرئيـــــــــــــــــس:
 تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟ هل يوافق اجمللس على

 20 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

 25 

 / صفحة#( 1 )انظر امللحق
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 الرئيـــــــــــــــــس:
مقرر األخ  تفضلسنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون. 

 .اللجنة
 

 5 عبدالرمحن حممد الغتم:لدكتور االعضو 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون شكًرا سيدي الرئيس،  
( لسنة 32( من القانون البحري الصادر باملرسوم بقانون رقم )082بتعديل املادة )

م. تدارست اللجنة مشروع القانون يف ضوء التعديالت املضافة من جملس 0683
طلعت على مجيع وجهات النظر من اجلهات ذات العالقة باملوضوع. النواب، حيث ا

 10وحيث إن املوانئ البحرية تعترب من املرافق العامة باململكة واليت جيب أن نوليها 

االهتمام والرعاية الواجبة حيث إهنا تعترب إحدى واجهات الدولة األساسية، وحيث إن 
د من أهم الوظائف اليت تساهم يف تعيني االختصاصيني يف جمال اإلرشاد البحري يع

ومن خالل املناقشة ترى اللجنة املوافقة فإنه صون ومحاية الوطن ومياهه اإلقليمية، 
بعد إجراء التعديل املناسب كما هو موضح يف  بدأعلى مشروع القانون من حيث امل

 15سب، اجلدول املرفق لسعادتكم، واألمر معروض على جملسكم املوقر الختاذ القرار املنا

 وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 20 

 العضو دالل جاسم الزايد:
أشكر اللجنة على دبلوماسيتها يف موافقتها على هذه  شكًرا سيدي الرئيس، 

نصني خمتلفني يف املعىن. سيدي الرئيس، هذه املادة لن حتدث أي  وتوفيقها بدمجاملادة 
نص املشروع جاء بنص قاطع "ال جيوز لغري  مسألة اإلرشاد البحري.تغيري يف 

 25البحرينيني مزاولة مهنة اإلرشاد يف موانئ الدولة"، والوضع احلايل هو عدم وجود أي 

من البحرينيني الوطنيني يعملون يف هذا اجملال، وقد جاء يف التقرير أن غالبية الفئات 
د نقص من الكفاءات البحرينية الذين العمرية هم يف سن متقدمة، ما معناه وجو



 24مضبطة ال م22/3/2202   (24)   4/ الدور  2الفصل مجلس الشورى / 
 

يعملون يف اإلرشاد البحري، فعندما تأيت هذه املادة مببدأ أنه ال جيوز فمعىن ذلك أنه 
كان هناك التفات إىل مسألة تأهيل الكوادر البحرينية ووجودها يف هذه املناصب. 

ينيني يف وكذلك جاء النص بعد تعديل اللجنة باجلوازية للوزير يف توظيف غري البحر
حالة الضرورة ومن مث يبقى احلال كما هو، والوزير هو الذي يقرر استمرار حالة 
 5الضرورة وجيدد هلم للسنوات املقبلة، وهناك رأي من جملس التنمية االقتصادية بأن 

هناك مشروًعا بقانون يتعلق بتعديل هذه املادة فأرى رفض هذا املشروع من حيث 
 املبدأ، وشكًرا.

 

 :ـــــــــــسالرئيــــ
 10 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 
 العضو فؤاد أمحد احلاجي:

عملية اإلرشاد والقطر البحري مهمة جًدا يف مملكة شكًرا سيدي الرئيس،  
البحرين. وهذه العملية كانت تتوالها اهليئة العامة للموانئ بوجود مرشدين حبرينيني 

 15 تاز بوجود موانئها يف مياه ضحلة والبدوأجانب، ولكي تتضح الصورة فالبحرين مت

من خالل  صهاريج النفطسفن دخول وخروج سفن البضائع أو سفن الركاب أو من 
ض وضحالة املياه وضحالة احل بسببيسد هذه القنوات قد  أ، فأي خطقنوات خاصة

يف موانئ البحرين من سيعرض حركة املالحة األمر الذي املنطقة يف هذه البحري 
مملكة  هذه السفن. نتشاليتم ا أشهر إىل أنإىل تد متقد  وج ألعطالدخول وخر

 20راعت اللجنة احتياجات اململكة وقد  ،يف اخلليج ااستراتيجًي اموقًعحتتل البحرين 

وأعطت احلق للوزير  ،عدم توافر املرشد البحريين ةواحتياجات موانئ البحرين يف حال
عملية إرشاد  الستمراريني ينحبرغري وجود مرشدين ل يف تقدير احلاالت القصوى

البحرين ومرورها عرب هذه القنوات  أرخبيل عربالسفن خالل دخوهلا وخروجها 
 ،املوافقة عليه لعدة أسباببخواين األعضاء إلضرورة هذا القانون أطالب  الضحلة.

 25لكة ليت تتجه إليها مما ةاخلصخص ثانًيا: .ملوانئاىل إضحالة القنوات املوصلة أواًل:  :منها

البحرين اليوم، حيث متت بالفعل خصخصة بعض املوانئ والباقي يف طريقه إىل 
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 هستثمر االستثمار والتخصيص يف الوقت الذي مننعامل، فكيف نطلب من اخلصخصة
 وقوع ما يستوجب وجود هذه اخلرباتيف حالة  االستعانة خبربات أجنبيةفيه من 

أنا  ؟بإسهابقانون اخلدمة املدنية  ا يفجلتهمعا تاالستعانة باخلرباء األجانب متوانني وق
 . ا، وشكًرأكرر طليب باملوافقة على مشروع القانون بتعديالت اللجنة

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
عيسى عبداهلل يتيم املدير العام املساعد للشؤون البحرية شكًرا، تفضل األخ  

 .بوزارة املالية باملؤسسة العامة للموانئ البحرية
 

 10  :بوزارة املالية ر العام املساعد للشؤون البحرية باملؤسسة العامة للموانئ البحريةاملدي

أتوجه بالشكر إىل جلنة املرافق العامة والبيئة على مناقشة  شكًرا سيدي الرئيس، 
(، وتوصلها إىل صيغة مناسبة جًدا ملوضوع اإلرشاد 082املادة القانونية رقم )

ذة تارخيية عن مهنة اإلرشاد، فمنذ الستينيات كانت البحري. امسحوا يل أن أقدم نب
واستمر هذا الوضع إىل عام  ،املهنة تتضمن موظفني أجانب يقومون مبهنة اإلرشاد

 15م حني ترك آخر مرشد أجنيب البحرين. مهنة اإلرشاد ليست باملهنة السهلة 0682

ًبا سنوات حىت يكون املرشد مدر 01و 1فهي تستغرق فترة تدريب تتراوح بني 
، وال يوجد أي نومؤهاًل إلدارة السفن، واآلن مجيع املرشدين يف البحرين حبرينيو

( إىل هذا اليوم، ونتمىن 082أجنيب يف مهنة اإلرشاد البحري، وحنن عشنا على املادة )
أال حيصل على املادة أي تغيري، وذلك لكون املادة مطبقة ونافذة وال تشكل أي ضرر، 

 20واستدعى جلب أي شخص  -ال مسح اهلل-ذه املهنة وحىت ولو حدث نقص يف ه

أجنيب فالبد أننا سنتأكد من أنه مؤهل إلدارة هذه املهنة. وأكرر شكري للجنة املرافق 
العامة والبيئة للتوصل إىل الصيغة النهائية ملشروع القانون، وصحيح أن املهنة البد أن 

، ويترك األمر للوزير حبرينينيتكون إلزامية، ومازال كل املرشدين البحريني إىل اآلن 
 هو الذي يقرر إذا كانت هناك حاجة إىل مرشد أجنيب يف املستقبل، وشكًرا. 

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ. 
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 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
على  أي تشريع عندما يتم وضعه البد أن يكون ذلكشكًرا سيدي الرئيس،  

أساس وجود مشكلة نريد إصالحها، ولكن كما تفضل األخ املدير العام املساعد 
فإن مجيع املرشدين حبرينيون،  ةللشؤون البحرية باملؤسسة العامة للموانئ البحري

 5وبالتايل ال أعرف ملاذا مت طرح تعديل هذه املادة كمشروع جيب أن يتم التعديل عليه. 

-م تعتمد على التنافسية، فإصالح سوق العمل 3121ية ما أعرفه أن الرؤيا االقتصاد
وإنشاء اهليئات املعنية إلصالح سوق العمل قائم على مبدأ التنافسية،  -مشروع بأسره

ويف اآلخر يكون اهلدف هو البحرنة، وأن يكون البحريين املناسب يف املوقع املناسب، 
أنفسنا فنحن لدينا  ويكون هو املوظف املفضل يف أي مؤسسة. فال يصح أن نناقض

 10حنن متفقون عليها ورغم ذلك نضع مواد وتشريعات ال تتناسب وال تتماشى مع  ةرؤي

األكرب. أرى أن نرفض مشروع القانون هذا من حيث املبدأ، ألنه أواًل: ال  ةالرؤي
يوجد داع له، فكل املوظفني حبرينيون. وثانًيا: إذا حدث نقص وكانت هناك كفاءة 

 أنلب هذا العامل األجنيب إىل جب متوافرة بني البحرينيني فسنقوم حمددة مطلوبة غري
يتدرب املوظف البحريين. فأين املشكلة يف ذلك؟ مثاًل هل يعقل أن نصدر قانوًنا بأن 

 15؟ أرى أن مشروع القانون ال داعي له، وليس ينييكون مجيع األطباء يف البحرين حبرين

، فهي ليست باملشكلة الكبرية ساهناك من داع للتطرق إىل املوضوع من األس
لكفاءات حمددة ومل يتم غري البحرينيني العظيمة، واملؤسسة مل حتتج إىل بعض املرشدين 

 توظيفهم، وشكًرا. 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 
 

 العضو مسرية إبراهيم رجب:
ذي سبق أن ذكره األخ خالد نفسه ال أكرر الكالمشكًرا سيدي الرئيس،  

 25املسقطي أن القوانني البد أن تأيت بناء على احتياجات اجملتمع. وهذه املادة ال داعي 

لطرحها، وقد أثبت لنا املعنيون باألمر أننا من املمكن أن نزود اخلارج خبربات ولسنا 
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ضافة إىل حباجة إىل خربات مرشدين من اخلارج إلرشادنا إىل كيفية اإلحبار يف حبرنا، إ
أننا نتكلم عن منافذ البلد وهذه قضايا وطنية ومن األجدى أن يكون البحريين احلريص 
هو الذي يعمل يف هذا املوقع، ال أن نأيت مبن ليس له والء هلذا البلد. أعتقد أننا لسنا 

 بصدد وضع مشروع قانون من هذا النوع، وشكًرا. 
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس
 خالد حسني املسقطي.شكًرا، تفضل األخ  

 
 

 10 العضو خالد حسني املسقطي:

يبدو أن اخلواطر تواردت اليوم بيين وبني األستاذة مسرية شكًرا سيدي الرئيس،  
م، ويف الوقت نفسه حنن 3121االقتصادية  ةرجب. هذا التعديل ال يتماشى مع الرؤي

عت إىل ستماعندما -هنا بصدد معاجلة مشكلة إذا حدثت أو ستحدث. وما فهمته 
العاملني اليوم،  أن واقعنا ميثل وجود شرحية من البحرينيني -األخ ممثل وزارة الداخلية

 15وفعاًل حيتاج الوضع إىل أن يكون هناك نوع من التدريب واكتساب اخلربة، والوقت 

مازال كافًيا حىت ال نواجه أي نوع من اإلشكالية يف املستقبل. أنا مع ما جاءت به 
دى حفاظ وما جاءت به األخت مسرية رجب، فنحن ال حنتاج إىل األخت الدكتورة ن

 مثل هذا النوع من التعديل، وشكًرا. 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ خالد عبدالرمحن املؤيد. 
 

 العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
دالل الزايد ومن تبعها  تأضم صويت إىل ما قالته األخشكًرا سيدي الرئيس،  

 25ن اإلخوان الكرام. هذا القانون ليس له حاجة وكلنا نفضل البحرينيني إن وجدوا، م

 وهم موجودون. أعتقد أننا البد أن نرفض مشروع القانون، وشكًرا. 
 



 24مضبطة ال م22/3/2202   (28)   4/ الدور  2الفصل مجلس الشورى / 
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 

 
 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

 5نية للمداخلة، لكن مداخلة األخ املدير العام مل تكن يل شكًرا سيدي الرئيس،  

جعلتين أتشجع لذلك،  ةاملساعد للشؤون البحرية باملؤسسة العامة للموانئ البحري
م يوجد 0682حيث إنه يقول إن مجيع املرشدين حبرينيون، وحنن نعرف أنه منذ عام 

امية مع مرشدين، ولكن اآلن بعد االتفاقية اإللز أصبحوا 08املدربني  37من الـ 
هم تسعة فقط، والتسعة  08، َمْن َقِبَل أن يعمل مع الشركة من الـ ABTMشركة 

 10الباقون نستنتج أهنم يعملون مع املؤسسة. فهل هؤالء التسعة الذين يعملون مع الشركة 

البحرين؟ وهل موانئ مملكة كافون إلجناز العمل وليس هناك تأثري على العمليات يف 
متنعها من استخدام األجانب؟ إذا كان هناك منع  ABTMشركة االتفاقية املربمة مع 

ندى حفاظ؟ الدكتورة  ت، فلماذا هذا القانون كما تفضلت األخنيوكان التسعة كاف
حنن ال حنتاج إىل وضع هذا املشروع بقانون. أريد إجابة عن هذين السؤالني هل 

 15ال الثاين ما هو سنة. والسؤ 17مع العلم أن منهم من هو يف عمر  ؟التسعة كافون

 األجانب؟ وشكًرا.  هل هناك بند مينع الشركة من استخدام املرشدين ؟الشركة موقف
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 شكًرا، تفضل األخ أمحد إبراهيم هبزاد. 

 20 

 العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
أنا أتفق مع اإلخوة الذين سبقوين يف عدم احلاجة إىل شكًرا سيدي الرئيس،  

القانون هذا، وذلك بسبب أن الكل يشجع ويتفق على توظيف البحريين مىت مشروع 
ما يكون مناسًبا ومتوافًرا، ولكن إذا كان هناك نقص فالقوانني أعطت الوزير احلق يف 
 25التوظيف مىت احتاج العمل إىل توظيف مرشدين آخرين. لذلك أرى أن تقييد مشروع 
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له، وأتفق مع اإلخوان على عدم املوافقة القانون بتعديالت أدخلتها اللجنة ال داعي 
 على مشروع القانون ككل من حيث املبدأ، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5يا إخوان بعد هذا النقاش ومع اتفاق احلكومة، أرى أن مجيع من شكًرا،  

حتدثوا جيدون عدم ضرورة وجود مشروع القانون هذا، واجمللس سواء وافق على 
أم مل يوافق عليه فاألمر سواء، ألن القانون أعطى الوزير احلق يف حالة  مشروع القانون

الضرورة أن يستخدم غري البحريين. والدولة تسعى دائًما إىل توظيف البحريين، وإذا 
. على كٍل، اآلن املعروض ااستثنائًي ااحتاجت إىل العنصر األجنيب فيكون هذا موضوًع

 10ن نصوت على هذا االقتراح البد أن نصوت على عليكم هو اقتراح اللجنة ولكن قبل أ

مشروع القانون من حيث املبدأ، وإذا وجدمت أنه ليس هناك داٍع هلذا املشروع فيكون 
 .تصويتكم يتماشى مع هذا االجتاه..

 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 15هل التسعة كافون مع الشركة للقيام هبذه  :قبل أن نصوت أنا سألت سؤااًل 

 املهمة؟
 

 :الرئيـــــــــــــــس
إذا مل يكن العدد كافًيا فاالقتراح يقول إنه جيوز للوزير استخدام غريهم، وإذا  

 20 مل توافقوا على مشروع القانون من حيث املبدأ أيضا جيوز للوزير، فما املشكلة؟

 
 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

 ا فال حاجة... لكي نعرف إذا كان العدد كافًيا أم ال؟ فإذا مل يكن كافًي 
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

يا سيد حبيب إذا أنت وافقت على االقتراح كما أوردته توصية اللجنة فإنه 
تفضلي يقول إنه جيوز للوزير يف حالة الضرورة توظيف أجانب. فأين املشكلة؟ 

 األخت دالل جاسم الزايد.
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 العضو دالل جاسم الزايد:
السيد حبيب مكي أن  خأوضح لأل فقط أردت أنشكًرا سيدي الرئيس،  

القانون احلايل النافذ ال يتضمن يف باب اإلرشاد أي نص متعلق جبنسية املرشد 
البحري، وبالتايل حنن ذاهبون إىل مسألة رفض مشروع القانون من حيث املبدأ، 

 5 وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 هل هناك مالحظات أخرى؟

  

 10 (ال توجد مالحظات) 
 

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

  

 15 موافقة(غري ) أغلبية 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
من  نانتهينكون قد اوهبذا  مشروع القانون من حيث املبدأ. يرفضإذن 

 . شكًرا لكم مجيًعا، وأرفع اجللسة. مناقشة مجيع بنود جدول أعمال هذه اجللسة
 20 

 
ا 1:10عند الساعة  اجللسة رفعت)

ً
 (ظهر
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