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 اجلهات الرمسية وهم: كما حضر اجللسة بعض ممثلي 
 

  رة شؤون جملسي الشورى والنواب:وزامن 

  .أول السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني -1

 5 . مستشار قانونيالسيد حممد علي عبداجمليد  -2

 عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.و  -
 

  :من وزارة الداخلية 

 مدير الشؤون القانونية. حممد بوجنمةالرائد راشد -1

 10 د بن راشد آل خليفة باحث قانوني. الشيخ خال-2

 إبراهيم عبداهلل جناحي باحث قانوني.-3

 هاجر عبداهلل فخرو باحثة قانونية.-4
 

   :من وزارة اخلارجية 

 15 منى عباس حممود سكرتري أول بإدارة العالقات الثنائية.-1

 فاطمة رشيد حممد منسق إداري. -2

 

  :من وزارة الصناعة والتجارة 

  أ دد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.الدكتور عبداهلل-1

 20 الدكتور حممد جابر عبدالعظيم املستشار القانوني.-2

 مدير إدارة امللكية الصناعية. املعتزلونا عبداهلل -3

                            

  :من وزارة املالية 

 أ دد جاسم معراج وكيل الوزارة املساعد للشؤون املالية. -1

 25  ديد مدير إدارة العالقات االقتصادية.  سامي حممد-2

 عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير األنظمة املالية. -3

 أنور علي األنصاري مدير الرقابة واملتابعة. -4
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 عبدالكريم حممد بوعالي رئيس التخطيط االقتصادي االسرتاتيجي. -5

 ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق امليزانية.-1

 يد العرادي اقتصادي أول.عبداهلل عبداحلم-7
 

 :5 من وزارة الرتبية والتعليم 

 لوزير. لهاني رزق العشري املستشار القانوني -
 

 :من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 سعيد حممد عبداملطلب مستشار قانوني.-
 10 

 :من مصرف البحرين املركزي 

 أ دد حممد بوحجي مدير إدارة اخلدمات املصرفية.-

 

 العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطريةئة من اهلي: 

 15 رئيس قسم الرصد البيئي. مخدنالدكتور شاكر عبداحلسني -

 

ها الـدكتور أ دـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد        كما حضـر 

ــة، و  ــام املســاعد     الســيد أ دــد للشــؤون الربملاني ــداهلل احلــردان األمــني الع عب

دكتور عصام عبدالوهاب الربزجني لية  واملعلومات، والللموارد البشرية واملا

 20املستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة املستشارين القـانونيني بـاجمللس،   

كمـا حضـرها عـدد مـن مـديري اإلدارات ورؤسـاء األقسـام ومـوظفي األمانــة         

 العامة، ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25ة من دور االنعقاد العادي اجللسة التاسع دن الرحيم نفتتح بسم اهلل الر

 ،من الفصل التشريعي الثالث، ونبـدأ بـتالوة أمسـاء األعضـاء املعتـ رين      لثانيا

آل طريـــف  إبـــراهيم . تفضــل األع عبـــداجلليل لســـة الســـابقةعـــن اجل والغــائبني 

  .األمني العام للمجلس
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 األمني العام للمجلس:

سالم عليكم ور دة اهلل وبركاته، وأسعد الشكًرا سيدي الرئيس، 

كـل مـن أصـحاب    ه ه اجللسـة   اعت ر عن حضوراهلل صباحكم بكل خري، 

صادق عبـدالكريم الشـهابي لظـرف صـحي طـار ،  دـد         األعضاء:السعادة 

 5سيد ضـياء ييـى املوسـوي،    المبارك النعيمي يف مهمة رمسية من جهة أخرى، 

 اململكة، وشكًرا. وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج 

  

 الرئيـــــــــــــــس:

شكًرا، وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافًرا. 

 10بالتصديق على وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 

السابقة، فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة  ةمضبطة اجللس

 صاحل العوضي. 

 

 وة صاحل العوضي: لول العضو

 15لدي مالحظات على املضبطة السابقة يف شكًرا سيدي الرئيس،  

أرجو ح ف التاء  13السطر  20، ففي الصفحة 22و 20الصفحتني التاليتني: 

أرجو تغيري عبارة  23، ويف الصفحة نفسها السطر «أوضحت»من كلمة 

رجو ح ف أ 17السطر  22. ويف الصفحة «تناوهلا»إىل كلمة  «يستكفي فيها»

ألنها مكررة، كما أنبه إىل ضرورة أن تكون  «واالتفاقيات الدولية»عبارة 

 20املضبطة عنوان احلقيقة، وبالتالي تسجيل موقفي برفض اقرتاح معالي 

الرئيس فيما يتعلق بتصديق اجمللس على السماح لي بأكثر من مداخلة يف 

 اجللسة، وشكًرا.  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ناك مالحظات أخرى؟شكًرا، هل ه

 

 )ال توجد مالحظات(
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 :رئيـــــــــــــــسال

مجلس للهناك بيان  .مبا أجري عليها من تعديل إذن  تقر املضبطة

مبناسبة احتفاالت مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب اجلاللة امللك 

 آل طريف األمنيإبراهيم تفضل األع عبداجلليل املفدى والعيد الوطين اجمليد. 

 5 العام للمجلس.

 

 العام للمجلس: األمني

احتفاالت الشورى مبناسبة بيان جملس شكًرا سيدي الرئيس،  

مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى والعيد 

 10تفاالت البالد بعيد جلوس صاحب اجلاللة عاهل حمبناسبة االوطين اجمليد: 

يتشرف جملس الشورى أن يرفع أصدق البالد املفدى والعيد الوطين اجمليد، 

التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك  دد بن عيسى آل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وإىل صاحب السمو امللكي 

األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه، وإىل 

 15مري سلمان بن  دد آل خليفة ولي العهد نائب القائد صاحب السمو امللكي األ

داعني اهلل العلي  ،األعلى حفظه اهلل ورعاه، وإىل شعب البحرين الكريم

القدير أن يعيد ه ه املناسبة السعيدة على البالد وشعبها مبزيد من العزة 

واملنعة والتقدم واالزدهار. إننا يف جملس الشورى لنؤكد أن ه ه املناسبة 

طنية اجمليدة واليت تضيء مساء مملكة البحرين تعترب وقفة سنوية لتعزيز الو

 20أواصر الوحدة الوطنية، كما أنها  ومتتني ،للوطنللقيادة احلكيمة والوالء 

تشكل مناسبة الست كار املنجزات اليت حققتها مملكة البحرين يف خمتلف 

ننا الغالي من نهضة امليادين، معربني عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا ملا يشهده وط

تنموية شاملة طالت خمتلف مناحي احلياة، واليت جاءت بفضل املشروع 

وحبكمة قيادته  ،ال ي استطاع بفضل اهلل ،الوطين جلاللة امللك املفدى

 25إىل رؤية مستنرية لكتابة صفحة  ترمجتها ،ومبباركة أبناء الشعب الكريم

عب البحرين. إن جملس جديدة يف تارخينا املعاصر  دلت آمال وطموحات ش

الشورى إذ يثمن عالًيا االجنازات الكبرية اليت حتققت يف عهد جاللة امللك 
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املفدى اليت رمست صورة مشرفة ململكة البحرين على خريطة العامل، لينتهز 

ه ه املناسبة اجمليدة لتجديد العهد والوالء جلاللة امللك املفدى ــ حفظه اهلل 

على املضي قدًما على طريق التقدم والرقي وب ل  ورعاه ــ معاهدين جاللته

أقصى اجلهود؛ لدعم املسرية املباركة من خالل العمل كسلطة تشريعية 

 5وبالتعاون البناء مع جملس النواب واحلكومة املوقرين حتقيًقا لرؤية صاحب 

اجلاللة ــ حفظه اهلل ورعاه ــ بضرورة التكامل والتنسيق بني السلطات 

 .اخلري والصالح للوطن واملواطن، وشكًرا لتحقيق ما فيه
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 :وضيعال صاحل لولوة العضو

ه ا إصدار على  اجمللس كتبمأشكر  شكًرا سيدي الرئيس، 

إن كان قد أوجب وأشار إىل ما هو واجب على مؤسسات الدولة البيان و

 15طة تشريعية أو تنفي ية، فاليوم عندما كنت أطالع الصحف الرمسية سواء سل

اليومية قرأت مقالني أحدهما لألع الدكتور منصور اجلمري واآلخر لألخت 

سوسن الشاعر، وقد وجدتهما على نقيض تام، فحب ا لو تطرق البيان إىل 

دور مؤسسات اجملتمع املدني خصوًصا اإلعالم كونه من يرسم الرأي العام 

وغري املستنري يف ه ا البلد، وأنا كمواطنة وقبل أن أكون عضًوا يف  املستنري

 20أننا يف منزلق وهاوية ال يعلم مستقرها إال اهلل وقودها بجملس الشورى أشعر 

الناس واملمتلكات ومؤسسات الدولة، وهنا أت كر كالم املغفور له الشيخ 

: إن الدين عبداألمري اجلمري، وهو قاٍض كنت أالزمه كمحامية، يقول فيه

هلل والوطن للجميع، فيا ليتنا نفقه ه ه املقولة ونضعها منهًجا ونرباًسا يف 

حياتنا العملية، ومن هنا أتوجه إىل مؤسسات اجملتمع املدني وعلى رأسها 

 25أن يصدر علماء الدين الشيعة فتوى بتأكيد حرمة بعلماء الدين من الطائفتني 

ذلك مع دعوة وإفتاء من رجال الدين  دم املواطن السين وماله وعرضه ويتزامن
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السنة حبرمة دم وعرض ومال املواطن الشيعي، فضاًل عن املقيمني على أرض 

 الوطن وخصوًصا ــ املستضعفني يف األرض ــ العمال اآلسيويني، وشكًرا.  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص ببندشكًرا، 

آل طريف األمني العام إبراهيم تفضل األع عبداجلليل الرسائل الواردة، 

 للمجلس.

 

 العام للمجلس: األمني

 10رسائل معالي السيد خليفة  :الرسائل الواردةشكًرا سيدي الرئيس، 

بن أ دد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس 

م بإنشاء صندوق 2011لسنة  30املرسوم بقانون رقم  التالي: بشأنالنواب 

إىل جلنة الشؤون التشريعية  وطين لتعويض املتضررين. وقد متت إحالته

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ووالقانونية. 

 15ومنع التهرب املالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة 

م. 2011لسنة  44ق للمرسوم امللكي رقم البحرين وحكومة جزيرة مان املراف

وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار 

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية وجلنة الشؤون التشريعية والقانونية. 

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشريع و داية 

 20م. وقد متت إحالته 2011لسنة  43للمرسوم امللكي رقم  االستثمارات املرافق

إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية. ومشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية 

املرافق  A  ،B 1( وامللحقني م1990يونيو  21دخال املؤقت )اسطنبول اإل

م. وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون 2011لسنة  45مرسوم امللكي رقم لل

 25اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية 

  والقانونية، وشكًرا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

سيتم تقديم مناقشة البند اخلامس على البند الرابع من شكًرا،   

ل وزير الرتبية والتعليم، فهل يوافق اجمللس على جدول األعمال نظًرا النشغا

 ذلك؟  

 5 

 )أغلبية موافقة( 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص . ذلك قريإذن  

 10لسنة  50املرسوم بقانون رقم  مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص

يات واألندية االجتماعية والثقافية م، بتعديل بعض أحكام قانون اجلمع2010

واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، 

وأطلب من األع خليل إبراهيم  م. 1919لسنة  21باملرسوم بقانون رقم  الصادر

 . فليتفضل التوجه إىل املنصة مقرر اللجنةال وادي 

 15 

 عضو خليل إبراهيم الذوادي: ال

سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف شكًرا  

 املضبطة. 

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 25 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 

 

 (101 / صفحة 1 )انظر امللحق 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األع مقرر اللجنة.  

 

 خليل إبراهيم الذوادي:  العضو

 5اطلعت اللجنة على املرسوم بقانون ورأت أن  الرئيس، سيدي شكًرا 

مواد مسبوقة بديباجة، كما اطلعت اللجنة  4مرسوم القانون يتكون من 

كومة ومالحظة خالل تدارسها ونظرها لتقرير اللجنة السابقة على رأي احل

دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات 

املستشارين القانونيني لشؤون اللجان باجمللس، كما اطلعت اللجنة على رأي 

 10جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى، وال ي جاء مؤكًدا 

لقانونية، وقد الحظت اللجنة أن لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية وا

اللجنة األوملبية البحرينية تلقت العديد من املراسالت من اللجنة األوملبية 

الدولية واجمللس األومليب اآلسيوي بضرورة أن تكون القوانني اليت حتكم 

عمل اللجنة األوملبية البحرينية منسجمة مع امليثاق األومليب املعتمد من اللجنة 

 15ن اللجنة األوملبية البحرينية هي عضو يف اللجنة إلدولية، وحيث األوملبية ا

جراءات اليت األوملبية الدولية واجمللس األومليب اآلسيوي، وعلى ضوء اإل

اخت ت من اللجنة األوملبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي يف بعض الدول 

ألومليب، فقد كان اجملاورة اليت تتعارض قوانينها الرياضية احمللية مع امليثاق ا

من الواجب اإلسراع يف إجراء التعديالت الالزمة على املرسوم بقانون ال ي 

 20ينظم عمل اللجنة األوملبية مبا يتناسب مع القوانني الدولية، وحتاشًيا لتعليق 

النشاط الرياضي يف اململكة على حنو ما حدث يف بعض الدول اجملاورة. ويف 

ألعلى لشؤون الشباب والرياضة إىل مناقشة ه ا السياق فقد سارع اجمللس ا

تلك املعطيات وتقرر اإلسراع يف اختاذ الالزم وفًقا ألحكام الدستور لتعديل 

بعض أحكام املرسوم بقانون املشار إليه، ألن التأخري يف اختاذ ه ه 

 25حراج اململكة على املستوى إالتعديالت وتنفي ها كان سيرتتب عليه 

استدعى اإلسراع يف إصدار ه ا املرسوم بقانون. وقد الرياضي الدولي وهو ما 
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رأت اللجنة بعد املناقشة والتحليل أن التعديالت الواردة يف املرسوم بقانون 

حققت االنسجام بني القوانني اليت حتكم عمل اللجنة األوملبية البحرينية مع 

ا لتعليق امليثاق األومليب املعتمد من اللجنة األوملبية الدولية، وذلك حتاشًي

على حنو ما حدث يف بعض الدول اجملاورة. إال النشاط الرياضي يف اململكة 

 5من املرسوم بقانون، واليت تنص على  (فقرة أخرية 4) أن اللجنة ناقشت املادة

ويظر اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية »التالي: 

النقاش فإن اللجنة رأت أن احلظر وبعد املداولة و ،«خمتلفة إال مبوافقة الوزير

الوارد يف ه ه املادة يشرتط على من انضم إىل مجعية معينة عدم االنضمام إىل 

مجعية أخرى إال مبوافقة الوزير، وأن ه ا القيد قد ُيفوت على املواطن فرصة 

 10العطاء والب ل يف خدمة جمتمعه ومزاولة عالقاته االجتماعية من خالل 

ن مجعية وتقيده يف مجعية واحدة فقط وجمال واحد ال انضمامه إىل أكثر م

 50غري. ويف ضوء ما تقدم فإن اللجنة توصي باملوافقة على املرسوم بقانون رقم 

م، بتعديل بعض أحكام اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 2010لسنة 

واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة 

 15 م، وشكًرا. 1919لسنة  21لصادر باملرسوم بقانون رقم ا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

تفضل األع السيد حبيب مكي  هل هناك مالحظات؟ شكًرا، 

 هاشم.
 20 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

يف البداية أقدم شكري اجلزيل إىل رئيس  شكًرا سيدي الرئيس، 

ندما اطلعت على املرسوم وأعضاء جلنة اخلدمات على تقريرها الوايف. ع

بقانون الحظت أن هناك ميزات جيدة أضيفت إىل أحكام ه ا املرسوم 

 25املرسوم بقانون فيه أنه يف الوقت ال ي حدد  :بقانون، فعلى سبيل املثال

مهام واختصاصات اللجنة األوملبية؛ إال أنه مل يكفل هلا  71األصلي يف املادة 

اثل أمامنا وكفل للجنة األوملبية االستقالل االستقالل فجاء املرسوم بقانون امل
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ك أمر املعنوي وأقر هلا الشخصية االعتبارية واالستقالل املادي، كما تر

امليثاق األومليب، باإلضافة إىل ذلك أرى أنه من  حقوقها والتزاماتها ليحكمه

نطاق املرسوم بقانون من املرسوم بقانون، حيث عّدل  11اجليد تعديل املادة 

مل البطوالت اللجنة األوملبية على نشاط االحتاد الرياضي ليش إشراف

 5فقط يف الدورات مبوجب النص األصلي،  احمصوًر واألنشطة بعد أن كان

فيها آلية الرقابة املالية على  تبّين 22كما اسُتحدثت مادة جديدة حتت رقم 

يهها اجلمعيات رغبة من املشرع يف احلد من إساءة استغالل ه ه األموال وتوج

على حنو غري صحيح، ومع ذلك لي مالحظتان على ه ا املرسوم ــ إضافة إىل 

أضيفت  10ــ ففي املادة  4املالحظة اليت أفادنا بها األع مقرر اللجنة يف املادة 

 10وال جيوز أن يكون املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو »العبارة التالية: 

أرى أن ذلك سوف  ،«سية أو أهليةاالحتاد الرياضي منتمًيا ألي مجعية سيا

خيرج الكثري من املنتمني إىل اجلمعيات السياسية يف اململكة من جمالس 

إدارات النوادي أو االحتادات الرياضية، حيث إن هناك قياديني وأعضاء يف 

جمالس إدارات األندية واالحتادات ممن ينتمون إىل مجعيات سياسية وأهلية، 

 15أن جيمع بني جمالس إدارة وإدارة أخرى، وإمنا قال:  وهنا مل يقل: ال جيوز له

إذا كان ينتمي إىل مجعية سياسية فليس له احلق أن يكون رئيًسا أو منتمًيا 

فقد ُح فت  11إىل جملس إدارة االحتادات الرياضية. بالنسبة إىل تعديل املادة 

وال جيوز تكوين أكثر من »عبارة كانت واردة يف النص األصلي تقول: 

فهل ُيفهم أن القصد من ه ا التعديل هو  ،«اد واحد ألي لعبة رياضيةاحت

 20 السماح بتشكيل أكثر من احتاد للعبة أو لنشاط رياضي واحد؟ وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بهية جواد اجلشي.الدكتورة شكًرا، تفضلي األخت  
 

 25 الدكتورة بهية جواد اجلشي: العضو

إال أن اللجنة »ير اللجنة وردت عبارة يف تقرشكًرا سيدي الرئيس،  

من املرسوم بقانون واليت تنص على )ويظر  (فقرة أخرية 4املادة )قد ناقشت 
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اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة 

ــ ال ي حنن بصدد مناقشته اليوم ــ مل  50، ويف املرسوم بقانون رقم «الوزير(

كما ذكر يف التقرير، وقد رجعت إىل املرسوم بقانون  4حتمل رقم  أجد مادة

أيًضا مل ترد فيها مثل  4م ووجدت أن املادة 1919السابق أيًضا الصادر يف سنة 

 5وجيب أال يشرتك يف تأسيس اجلمعية أو »فيها عبارة  ته ه العبارة وإمنا ورد

األمانة إال إذا  ينضم إىل عضويتها من ُحكم عليه يف جرمية خملة بالشرف أو

وه ا أمر نتفق عليه ونرى أنه نص جيد، فأمتنى على اللجنة  ،«ُرد إليه اعتباره

اليت ال أجد  4اآلن أن توضح لنا املقصود مبا ورد يف تقريرها بشأن املادة 

مكاًنا هلا هنا، واليت حبثت عنها يف ه ا التقرير ولكين مل أجدها كما 

 10 ذكرت سابًقا، وشكًرا.

 
 :ــــــــــــسالرئيـــ

 شكًرا، تفضل األع مجال حممد فخرو. 

 
 15 مجال حممد فخرو: العضو

أتفق مع زميلي األع السيد حبيب مكي وأرى  شكًرا سيدي الرئيس، 

من ممثلي املؤسسة العامة للشباب والرياضة وــ وإن كان جاء يف تقرير اللجنة 

 نة مع متطلبات اللجاملرسوم أن ه ا التعديل جاء لكي يتماشى 

األوملبية ـــ أن التعديلني ال عالقة هلما باللجنة األوملبية، وأمتنى على سعادة 

 20الوزير أن يبني لنا هل ه ا املرسوم معمول به ومطلوب من قبل اللجنة األوملبية 

بشان حظر اجلمع بني أكثر من مجعية  4الدولية خبصوص ما ورد يف الفقرة 

ويظر اجلمع بني عضوية أكثر من »واالحتادات الرياضية؟ فعندما نقول: 

، فمعنى ذلك أنين «مجعية تعمل يف أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير

إذا كنت عضًوا يف مجعية البحرين اخلريية فال جيوز أن أكون عضًوا يف 

 25حظر اجلمع بني العضويتني جدوى من هناك  تاحتاد أو ناٍد رياضي، فليس

رين لدينا ماليني األشخاص الفاعلني يف سوى أنه تضييق وكأننا يف البح
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مجعية أهلية  500أن يف البحرين بالنشاط األهلي، فمن جهة حنن نفخر 

ولكننا من جهة أخرى نضيق على البحرينيني ممن يرغبون يف تفعيل العمل 

شخاص األهلي! تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن من يعمل يف النشاط األهلي هم األ

، وهم من وهبوا وقتهم اخلاص أكثر من مجعيةذاتهم ممن ينضمون إىل 

 5خلدمة ه ا اجملتمع، ثم يأتي املشرع يف البحرين ويقول هلم: ال، جيب أن 

تلجأوا إىل وزير معني من دون حتديد أي أسباب هل ا املنع أو احلظر لالنضمام 

ــ وكما ذكر األع  10ألكثر من مجعية! ه ا أواًل. ثانًيا: خبصوص املادة 

ع الشخص بني عضوية مجب مكي ــ ال أجد أي مربر حلظر بيالسيد ح

أو احتاد وعضويته يف مجعية سياسية أو أهلية، والسؤال مرة  جملس إدارة ناٍد

 10أخرى: ماذا يضري لو كنت عضًوا يف مجعية البحرين اخلريية وعضو جملس 

إدارة ناٍد من أندية البحرين؟ اخلطأ هو أن أستخدم نفوذي السياسي أو 

نفوذي جيب  استغللتك االحتاد، فإن االسياسية يف ه ا النادي أو ذأفكاري 

أن أحاسب لكن أن ُأمنع من املشاركة فه ا يف احلقيقة تضييق ليس يف 

مصلحة البحرين، حنن أمام حمك على املستوى الدولي وأي تضييق يف 

 15احلريات بشأن تشكيل مجعيات اجملتمع املدني سوف ينعكس سلًبا على 

متنى على اجمللس أال يوافق على ه ه التعديالت بل ُتعدل حبيث البحرين، فأ

أي مجعية يرغب يف إىل ُيعطى املواطن البحريين احلرية التامة يف االنتماء 

 االنتماء إليها، وشكًرا.

 
 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 

 
 رباب عبدالنيب العريض: العضو

أتفق مع بعض ما قاله األع مجال فخرو، دي الرئيس، شكًرا سي 

 25خصوًصا فيما يتعلق باالتفاقيات ووأرى أن القانون يف بعض مواده جيد 

التزام الدولة به ه االتفاقيات مسألة مهمة جًدا، لكن فإن الدولية، وبالتالي 

تنص على  10الفقرة األوىل من املادة فلدي مالحظات على بعض املواد، 
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، والفقرة «من الوزير املختص ندية قراريصدر بالنظام األساسي لأل»التالي: 

ال جيوز أن يكون املرشح لعضوية جملس إدارة »التالي: تليها تنص على اليت 

أعتقد أن و، «النادي أو االحتاد الرياضي منتمًيا ألي مجعية سياسية أو أهلية

ض أن ُيرتك لكل رتُيفحيث الفقرتني السابقتني فيهما إخالل مببدأ احلرية. 

 5بقرار النظام األساسي لعمل األندية نظامه األساسي وُيوضع  ناٍد مسألة وضع

من الوزير املختص، ففي ذلك تضييق للحريات كما ذكرت، خبصوص أال 

ية سياسية أو أي مجعية منتمًيا ألي مجعمرشح جملس إدارة األندية يكون 

عني ُيفرتض بنا أن نرتك نوع من التضييق أيًضا. حنن كمشر أهلية ففي ذلك

، فالنظام األساسي لكثري من مور ضمن النظام األساسي لكل ناٍده ه األ

 10اجلمعيات السياسية يظر أن يكون الشخص منتمًيا ألكثر من مجعية 

حتى ال ُيساء  ه ه األمور جيب أن ترتك لكل ناٍد سياسية، فبالتالي أعتقد أن

دميقراطية يف اململكة، وأرى أن لنا كمجالس تشريعية ويقال إننا نعطل ال

الفقرة  4تدّخل املشرع يف ه ه األمور هو تدخل غري  ديد. بالنسبة إىل املادة 

من  27فاملادة  ،«يظر اجلمع بني أكثر من عضوية»األخرية اليت تنص على: 

 15دستور مملكة البحرين جاءت مطلقة بالنسبة ملوضوع حرية االنتماء ألي 

م ة، وقيدت فقط موضوع األمن القومي والنظام العامجعية أو أكثر من مجعي

، وبالتالي أرى أن ه ا يتعارض مع االتفاقيات ةواآلداب العامة واألسس الوطني

الدولية اليت وقعت عليها مملكة البحرين، فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 

 منًعا باًتا أن حنظر على اوالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية منع

 20، ل لك أرى أن  اجلمعياتاالنتماء إىل مجعية أو أن ُيعدد االنتماء إىلالشخص 

مكرًرا يف  19يف ه ه الفقرات شبهة عدم الدستورية. أما بالنسبة للمادة 

ويعاقب ب ات العقوبة كل من نشر أو »الفقرة األخرية منها اليت تنص على: 

، «عن تلك الكيانات أو معلومات أو بيانات اأذاع بأي وسيلة كانت أخباًر

فأعتقد أنه يفرتض بنا يف جمال التجريم أن تكون نصوص التجريم حمددة 

 25وواضحة حتى ال حتدث لبًسا عند التطبيق، وبالتالي حنن سنرتك اجملال 

 وهو موضوع خطري جًدا وأرى أن فيهللحكم القضائي يف ه ا املوضوع، 



 9املضبطة  م12/12/2011                      ( 25)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

ييق على احلريات ــ شبهة دستورية، هل ا أرى أنه جيب أال يكون هناك تض

كما ذكر األع مجال فخرو ــ فيما خيص تشكيل اجلمعيات أو االنتماء 

إليها، وأرى أن قانون اجلمعيات يتاج إىل تعديالت كثرية غري تلك اليت 

 أدرجت فيه، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنة شكًرا، تفضل األع 

 
 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 10رسوم بقانون رقم املتأكيًدا للمؤكد فقط، ا سيدي الرئيس، شكًر 

م عن حضرة صاحب اجلاللة امللك 2010نوفمرب  14صادر يف تاريخ  50

 (فقرة أخرية 4)من جدول األعمال وردت مادة برقم  47املفدى، ويف الصفحة 

بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية  وُيحظر اجلمع»تنص على 

ه ا هو الرد على الكالم ال ي  ،«ال بعد موافقة الوزير املختًصخمتلفة إ

 15تفضلت به األخت الدكتورة بهية اجلشي، وقد أفادتين بأنها وجدت ه ه 

الفقرة واحلمد هلل. سيدي الرئيس، إن الكالم ال ي تفضل به اإلخوان هو 

عني الصواب، واللجنة مضت فيه وه ا هو رأي اللجنة، وباعتباري عضًوا يف 

نة احلوار الوطين فقد متت مناقشة ه ه النقطة بالتفصيل و م االتفاق مع جل

احلكومة على أن ُتراعى توصيات احلوار الوطين يف ه ه الفقرة مبا ينسجم 

 20 مع دستور مملكة البحرين، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 25 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

يف البداية أنا أختلف مع  ما ذهب إليه السيد شكًرا سيدي الرئيس،  

حبيب مكي فيما يتعلق جبواز اجلمع بني التأسيس وعضوية مجعية سياسية، 
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ألن ه ا هو األصلح للمجتمع البحريين، ألن التسييس حتى النخاع يف أي 

مجعية يكون فيها أعضاء من اجلمعيات السياسية فه ا ملصلحة البحرين 

على األقل يف الوقت الراهن حتى تكتمل وتوضح األمور، ومن املمكن إعادة 

تعديلها. أنا أتفق مع األخت الدكتورة بهية اجلشي، وإن أجاب األع املقرر بأن 

 5، فما هو الداعي للتعديل الوارد 50ه ا النص هو ذاته الوارد يف القانون رقم 

فيها  4األعضاء، إن املادة  يف ه ا املرسوم  بقانون؟ سيدي الرئيس، والسادة

قيد على حرية املواطن وفيها سلطة مطلقة للوزير، وكلنا نعلم أن السلطة 

املطلقة تعترب مفسدة مطلقة، البد أن تكون هناك معايري لعدم املوافقة، ال أن 

ُيرتك احلبل على الغارب يف يد الوزير مينح ومينع متى شاء، وحنن نعلم أن 

 10اب ما وصلت إليه بعض احلاالت يف اجملتمع ه ا السلطة هي من أسب

فأنا أتفق مع األخت رباب العريض يف  10البحريين. أما بالنسبة إىل املادة 

جزئية واحدة فقط وهي أن يرتك وضع نظام اجلمعيات واألندية ملؤسسيها 

وحبسب طبيعة بعضها لرتاقبهم كل وزارة خمتصة، أما بالنسبة إىل األندية 

 اهي وزارة الرتبية والتعليم، وبعض اجلمعيات تتم مراقبتها هلفتكون املراقبة 

 15من قبل وزارة التنمية االجتماعية، واجلزء اآلخر تراقبه وزارة اإلعالم، فالبد 

أن نرتك وضع األنظمة ألصحاب الشأن مبراقبة من الوزارات املختلفة اليت 

حلرية نص عليها قانون األندية واجلمعيات. والبد أن نرتك مساحة من ا

للمواطن ألنه هو سيد قراره، وليست هناك رقابة مطلقة عليه وال سلطة 

بسؤال إىل وزارة الرتبية  أتوجه، ومطلقة مثلما تفضل األع مجال فخرو

 20تفق مع املعايري اليت جاءت بها اللجنة هل يو ؟هل ه ا القيد مطلوب :والتعليم

؟ وهل هناك دول؟ أنا ه ا املرسوم إلصدارستعجال االاألوملبية اليت هي سبب 

فهمت من الكالم ال ي تفضلت به األخت دالل الزايد أن احملكمة 

فهل أكثر من مجعية، يف  العضويةاجلمع بني  مل متنعالدستورية يف الكويت 

ه ا يتفق مع معايري أو مباد  اللجنة األوملبية؟ حب ا لو يتفضل سعادة وزير 

 25بل أن نأخ ها على عواهنها، الرتبية والتعليم ويوضح لنا ه ه األمور ق

 وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير  

 الرتبية والتعليم.

 

 5 الرتبية والتعليم: وزير

شكًرا لإلخوان شكًرا معالي الرئيس، بسم اهلل الر دن الرحيم،  

ن وأقّدر ما استمعت إليه من أصحاب السعادة على احلضور، يف البداية أمّث

نقاط جوهرية، وأنا أضم صوتي إىل ما تفضل به األع مقرر اللجنة، ألن هناك 

ظروًفا حّتمت على اجمللس األعلى للشباب والرياضة أن يبادر بتعديل النصوص 

 10املوجودة باللجنة األوملبية واالحتادات لكي تنسجم انسجاًما مباشًرا مع 

 اآلسيوي واللجان األوملبية. معالي الرئيس، كانت مواثيق اجمللس األومليب

هناك مشاركات للبحرين يف البطوالت وآخرها البطولة العربية املقامة يف 

دولة قطر الشقيقة، هناك دول ــ مثلما تفضل األع املقرر ــ مل يعزف سالمها 

قانون بالوطين يف ه ه الدورة، ألنها مل تضبط أوضاعها حبسب ه ا املرسوم 

 15حبسب أنظمة اللجنة األوملبية الدولية وحبسب االحتادات الدولية، إذن  أو

كانت لدينا خماطبات دفعت اجمللس األعلى إىل أن يوافق على ه ه 

ل أوضاعنا وفًقا ــالتعديالت، ألن هناك مربرات ألسباب االستعجال. أواًل: تعدي

يوي، فكانت هناك لالحتادات الدولية واللجنة األوملبية واجمللس األومليب اآلس

هناك  ارك فيها مملكة البحرين ل لك كانبطوالت من املفرتض أن تش

 20. إن النقاط اليت تفضل بها اإلخوان للموافقة على املرسوم بقانون استعجال

ي نقاط قيمة، لكن اآلن ــد قليل هــوف يتفضلون بها بعـــحالًيا أو اليت س

من الدستور  31، واملادة لدينا نص مرتوك للمستشار القانوني أن يفسره

تناقش موضوع املراسيم، وحددت آلية للمجالس للتعامل بها، فإذا كانت 

راح بقانون، ـلدى اإلخوة أي مالحظات أخرى ميكنهم أن يقدموها كاقت

 25وحنن يف اجمللس األعلى للشباب والرياضة سوف نتعامل معها بكل انفتاح، 

افقة عليه حسبما نصت على ه ا وليس أمامنا اآلن سوى رفض القانون أو املو
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املادة، وذلك حبسب فهمي للمادة، وميكن لألع املستشار القانوني أن يوضح 

 ذلك، وشكًرا.  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكًرا، تفضل األع عبدالعزيز حسن أبل. 

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

كل خري. أسعد اهلل صباحك وصباح اجلميع بشكًرا سيدي الرئيس،  

معالي الرئيس، جلنة اخلدمات واإلخوان يف اللجنة األوملبية أو يف وزارة الرتبية 

 10بسابقة، وميكن أن تقودنا ه ا السابقة، يف ظل التعقيدات اليت أجري  اجاءو

على ضوئها التعديل يف املرسوم بقانون السابق، إىل تعقيدات أخرى ليس مع 

مع جملس حقوق اإلنسان العاملي، ألننا  اللجنة األوملبية الدولية فقط، وإمنا

عدلنا جزًءا منها حتى ال نتعرض للضغط من جانب اللجنة األوملبية الدولية، 

ولكننا سنتعرض للضغط من جانب جملس حقوق اإلنسان. امسح لي أن 

 15أشرح لك ه ه النقطة، يف ضوء املواقف اليت اخت تها اللجنة األوملبية الدولية 

قانون املتعلق بتشكيل االحتادات، وبالتالي قد يكون  م تعديل املرسوم ب

حتى نستطيع أن نتحاشى ه ه املشكلة مع اللجنة األوملبية، ويف  االتعديل جيًد

تقديري أن مبدأ السيادة الوطنية ينبغي أن يرتم من قبل البحرين، وأن نبادر 

ولدينا أشخاص  اضغط، ومادام ه ا التوجه موجوًد يكون هناكقبل أن 

 20ضرون اجتماع اللجنة األوملبية الدولية ويدركون االجتاه العاملي، وأن هناك ي

توجًها يف ه ا االجتاه، كان جيب علينا أن نبادر لكي حنمي مبدأ السيادة 

الوطنية حتى ال نتنازل يف وقت الضغط فقط. وأنا أعتقد أننا جيب أن نسوي 

ُيضغط ن ننتظر إىل أن املسألة بأيدينا ال )بيد عمر( وذلك أفضل بكثري من أ

ال »من الدستور تقول:  31. النقطة األخرى يا معالي الرئيس، املادة علينا

 25يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة واملنصوص عليها يف ه ا الدستور أو 

حتديدها إال بقانون، أو بناًء عليه، وال جيوز أن ينال التنظيم أو التحديد من 
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ا يعين أننا جيب أن نبحث دائًما ليس عن ، وه «جوهر احلق أو احلرية

جند  10الشكل وإمنا عن اجلوهر، وما هو جوهر احلق؟ إذا أتينا إىل املادة 

، والنص اآلخر «ويصدر بالنظام األساسي قرار من الوزير املختص»أنها تقول: 

للمرشح لعضوية »...يعين للمرشح وليس للعضو  «وال جيوز للمرشح...»يقول: 

 5النادي أو االحتاد الرياضي أن يكون منتمًيا ألي مجعية سياسية جملس إدارة 

، وه ا يعين أننا صادرنا ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة يف حقوق «أو أهلية

اإلنسان من أنه من حق اإلنسان يف اجلانب السياسي واالقتصادي أن ميارس 

مجعية حقه بشكل طبيعي جًدا وأن يكون عضًوا يف مجعية أهلية ومن ثم 

يف عضوية اجلمعيات  نصادر حقه حتىسياسية، وما ورد يف القانون يعين أن 

 10األهلية. ولكي نتحاشى ضغط جلنة األمم املتحدة أو اللجنة األوملبية الدولية 

سوف نقع يف احملظور ونواجه بأن املسألة تثار يف جملس حقوق اإلنسان يف 

نرتيث ونصحح الوضع قبل أن األمم املتحدة. أعتقد أنه من الضروري جًدا أن 

صل إىل ذلك احلد ونرتاجع فيما بعد حتت الضغط، أنا يف تقديري أنه جيب ن

من الدستور، وتعدل برأينا حنن  31أن ُينظر إىل ه ه املادة يف ضوء املادة 

 15 وإرادتنا قبل أن نأتي ونواجه نفس املشكلة فيما بعد، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األع خالد حسني املسقطي. شكًرا، تفضل 

 

 20 خالد حسني املسقطي: العضو

 31أريد أن أبدأ مداخليت بالرجوع إىل املادة شكًرا سيدي الرئيس،  

من الدستور أعطت جاللة امللك احلق يف إصدار  31من الدستور، إن املادة 

املراسيم ملا يستوجب اإلسراع، وحنن متفقون على ه ا األمر، ألنه إذا كانت 

ضرورة ميكن جلاللة امللك أن ينظم العملية من خالل إصدار مرسوم. هناك 

 25فهل هناك مراسالت من اجمللس أو اللجنة األوملبية الدولية واجمللس األومليب 

اآلسيوي تستدعي أن يكون هناك إصدار مرسوم ينظم عملية اجمللس أو 



 9املضبطة  م12/12/2011                      ( 30)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

س، اليوم اللجنة األوملبية حبسب ميثاق اجمللس األومليب الدولي؟ سيدي الرئي

ضرورة أن نتأنى يف إصدار املراسيم، وهناك الكثري من املالحظات ال من

اليت أبداها اإلخوة واألخوات، وهناك أيًضا حتفظ مثلما قرأت يف تقرير 

قانون ومن ثم تأخ  السلطة المشروع يقدم اللجنة، كان من املفرتض أن 

 5قت، ولكن لدينا التشريعية وقتها يف إصدار القانون مبا يتاج إليه من و

مرسوم جيب أن نوافق عليه جبميع ما جاء فيه من مواد ولدينا عليه الكثري 

من التحفظات. سؤالي ملعالي الوزير، هل وجود املراسالت استدعى وجود 

مرسوم يأتي العمل به مباشرة أو أن نتقدم مبشروع بقانون إىل السلطة 

ى مع ميثاق اللجنة تماشحبيث يالتشريعية؟ كان البد من دارسة الوضع 

 10األوملبية الدولية ونأخ  وقتنا ونصدر قانوًنا يتماشى مع احتياجاتنا، أمتنى أن 

 ، وشكًرا.عن ه ا االستفسارأحصل على إجابة 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 

 15 

 مسرية إبراهيم رجب: العضو

داث األخرية أثبتت أننا حباجة أعتقد أن األحشكًرا سيدي الرئيس،  

إىل تغيريات كثرية يف تشريعاتنا وحنن يف الفصل التشريعي الثالث، وأعتقد 

أن السلطة التشريعية يلقى عليها جزء كبري من اللوم، ألن تشريعاتنا مل 

 20تتطابق اليوم مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت أثبت تقرير بسيوني خلاًل 

التباطؤ يف ه ه العملية ليس يف صاحلنا وطنًيا وال حقوقًيا  رئيسًيا فيها. إن

من املنظمات. حنن حباجة إىل  واء يف جملس حقوق اإلنسان أو غري ذلكس

اإلسراع بكل الطرق سواء باملراسيم أو مبشاريع القوانني اليت تأتي من 

دور يف تعديل  للمجلسأن يكون ، فيجب قواننيالاحلكومة أو مبقرتحات 

 25دار  فقدوضع غري الطبيعي. بالنسبة إىل الفقرة األخرية من املادة الرابعة ه ا ال

عليها الكالم حول أن املادة املضافة ال عالقة هلا بتأسيس اجلمعيات أو 

التضييق على حرية تأسيس اجلمعيات، بل هلا عالقة مباشرة بتنشيط أدوار 
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ناك اهتماًما وفعالية مؤسسات اجملتمع املدني. وقد أثبتت التجربة أن ه

بالتسجيل يف عضوية ه ه املؤسسات بينما هناك قصور شديد يف األداء 

والنشاطات املطلوبة، فيتم التسجيل يف عشر مجعيات وال أحد يؤدي أي عمل 

أو نشاط يف ه ه اجلمعيات، يف النهاية كل ه ه املؤسسات تكون عاطلة 

 5ية هم اجلماعات وتعمل باالسم، وعادة من يهتم بالتسجيل يف أكثر من مجع

املؤدجلة، وهم األعضاء ال ين يسيطرون على أدوار ه ه املنظمات مهما كان 

نوعها اجتماعية أو مهنية أو سياسية وملصاحل أيديولوجية، بينما أثبتت جتارب 

الدول الدميقراطية أن مؤسسات اجملتمع املدني يف العامل لديها قصور شديد، 

جملتمع املدني وسيًطا بني القيادات وكان من املؤمل أن تصبح مؤسسات ا

 10السياسية وبني اجملتمع. واليوم ه ا الدور تراجع يف كل الدول الدميقراطية 

وألغي دور مؤسسات اجملتمع املدني بصفتها وسيًطا حقيقًيا بني القيادات 

الدور يف جمتمعاتها، بينما حنن نناقش السياسية وبني اجملتمع، ألنها مل تؤِد 

  م االتفاق عليها يف كل دول العامل، وشكًرا. أشياء مبدئية

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع حممد سيف املسلم. 

 

 حممد سيف املسلم: العضو

بالنسبة إىل عنوان التقرير ــ سأحتدث عن شكًرا سيدي الرئيس،  

 20ة قانون اجلمعيات ــ ما دخل اجلمعيات يف موضوع األوملبياد؟ اجلمعية هي عبار

عن مؤسسات قد تكون مجعية خريية أو مجعية آثار أو غري ذلك، وهناك 

خلط بني اجلمعية واحلزب، فالبد يف ه ا الوقت أن نبّين ما املقصود باحلزب 

وما قوانينه، وما القصد من اجلمعيات؟ ونبّين أيًضا ما هي األندية واألنشطة 

معيات باألوملبياد؟ الرياضية؟ لدينا اآلن خلط بني املوضوعني، ما دخل اجل

 25أستغرب من أننا نضع مجعية خريية مع ألعاب رياضية، من املفرتض أن نفصل 

بينهما، وما دخل رعاية الشباب يف مجعية خريية أو مجعية سياسية أو مجعية 

حدائق وغري ذلك؟ البد أن نعيد النظر يف تسمية املرسوم، وبعد ذلك حن ف 
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ًنا خاًصا بها، ويف الوقت نفسه نضع  كل مادة ختص اجلمعيات ونضع هلا قانو

لألندية واألنشطة الرياضية قانوًنا آخر. أستغرب اليوم من أننا وصلنا إىل 

 مرحلة أننا جيب أن نضع أحزاًبا سياسية يف القانون وليس مجعيات، وشكًرا. 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 

 زايد:دالل جاسم ال العضو

سوف لن أكرر الكالم ال ي ذكره اإلخوة شكًرا سيدي الرئيس،  

 10األعضاء، وأتفق مع عدد من الزمالء، وخاصة ما ورد على لسان األع السيد 

حبيب مكي واألخت الدكتورة بهية اجلشي واألخت لولوة العوضي بالنسبة 

بقانون  ، وك لك األخت رباب العريض. فيما يتعلق به ا املرسوم10إىل املادة 

أؤكد النقاط اليت ذكرها اإلخوة األعضاء، وكنت أمتنى على اللجنة لو 

نظرت إىل حكم احملكمة الدستورية يف الكويت فيما يتعلق به ا اجلانب، 

 15وقد  م تضمني ه ا احلكم يف التقرير ال ي نناقشه اآلن كي يساند مسألة 

هدف، وهو عدم جواز اجلمع بني عضويتني، ألن ه ا الشيء وضع لغاية و

مفند يف حكم احملكمة الدستورية. إضافة إىل ذلك سأتكلم عن نقطة 

مهمة وهي بالنسبة إىل من يضع ويقوم بصياغة مراسيم بقوانني يف الفرتة 

احلالية، حنن يف مأزق بالنسبة إىل ه ه املراسيم، املراسيم قد تأتي لضرورة 

 20املصلحة العليا  عاجلة تستدعي صدور األمر يف مرسوم، وحنن حنرتم ونقدر

للدولة إلصدار مثل ه ه املراسيم، ولكن يف املقابل املطلوب من ال ي يعمل 

على صياغة ه ه املراسيم أن يتحرى الدقة والتوضيح يف مواطن احلاجة إىل 

إصدار مثل ه ه املراسيم وال يتعداها، وأن يضعها مباشرة يف صلب الضرورة 

ى ليست هلا مواطن يف االستعجال، اليت تستدعيها، وال يزج فيها مواد أخر

 25صحيح أنين أثري ه ا املوضوع للمرة األوىل وحنن حنرتم األداة اليت يصدر 

مبوجبها ه ا املرسوم، ودائًما يصدر عن جاللة امللك، ولكننا نعلق على 

مضامني ه ه املراسيم، ألنها حترجنا وحنن أعضاء يف السلطة التشريعية. أنا 
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استخدمتها جلنة اخلدمات عندما وضعت يف تقريرها  أقدر الدبلوماسية اليت

 .رفًعا للحرج «نرى يف ه ه املادة ك ا ولكن وافقنا على املرسوم»عبارة 

حنن حنرتم األسباب  وزير الرتبية والتعليم بالنسبة إىل التوضيح ال ي ذكره

اليت واجهتها عدد من دول اخلليج وعدد من الدول العربية ولكن املسؤولية 

 5شرة تقع على من يضع نصوص املرسوم حبسب احلاجة. أمامنا الكثري من املبا

املراسيم، وال أعتقد أن أي جلنة من اللجان ختلو من مشكلة وجود مواد 

ليست هلا صلة مباشرة باملرسوم، فكيف خنرج من ه ه املشكلة؟! حنن ال 

هل ؤال والسنستطيع اخلروج منها ألننا أمام أمرين إما املوافقة وإما الرفض، 

هناك شبهة عدم الدستورية يف ه ه املواد أم ال؟ حمرج بالنسبة إلينا بصفتنا 

 10سلطة تشريعية أن حتال املواد الحًقا أو يطعن عليها من قبل أفراد على الرغم 

من وجود تعليقات عليها يف احملاضر، وإذا كانت ه ه املخالفة موجودة سابًقا 

مام مصلحتني، وخنتار املصلحة األجدر فلماذا مل نرفض املرسوم؟ ألننا حنن أ

وافق عليها لتمرير ه ا املرسوم، فتقدم املصلحة األعلى ناليت من  املمكن أن 

على األقل ضرًرا. بعض اجلهات أو املسؤولني يقولون لنا: وافقوا اآلن على 

 15املرسوم والحًقا قوموا بالتعديل عليه، ه ه الطريقة ال تعترب سياسة تشريعية 

عنى ذلك أننا ننتهج منهج وضع السياسة التشريعية يف البحرين  ديدة، م

م الدقة يف صياغة بتعديالت متواترة، ول لك آمل أن يتحرى واضعو املرسو

وافق على املرسوم ولكن الحًقا سأرفض املراسيم أاآلن س املراسيم، ألنين

 اليت تضمنت أموًرا غري واضحة وال ميكن أن أمررها حتى ال تكون معيبة يف

 20 حق أعضاء السلطة التشريعية، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع عبدالر دن إبراهيم عبدالسالم. 

 

 25 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم: العضو

سوف لن أتكلم بصفيت رئيس جلنة  شكًرا سيدي الرئيس، 

 اخلدمات، أنا مع التقرير ال ي أمامكم، ولكن مالحظيت تؤكد ما قالته
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األخت دالل الزايد. التشريع أساًسا يصدر عن السلطة التشريعية وهي اجلهة 

املختصة بالتشريع واستثناًء يصدر مبرسوم يف حالة غياب اجمللس ولظروف 

حمددة حددها الدستور، أما أن يزج مبواد ال عالقة هلا باالستعجال وال تعترب 

م كيف ُزج به ه املواد ظروًفا خاصة مثل مسألة اجلمع بني عضويتني، وال نعل

 5يف ه ا املرسوم بقانون؟ ه ا جيعلين يف حرج ــ كما ذكرت األخت دالل 

الزايد ــ وألننا منثل السلطة التشريعية علينا أن نوافق على املرسوم وفيه مواد 

ليست هلا الصفة واالستثناء الوارد يف الدستور حول إصدار املراسيم، فنرجو 

تدارك مثل ه ه األمور حتى ال نقع فيها مرة أخرى، من السلطة التنفي ية أن ت

 وشكًرا.
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بهية جواد اجلشي. الدكتورة شكًرا، تفضلي األخت 

 

 الدكتورة بهية جواد اجلشي: العضو

 15مسعت كالًما أن هناك ضغوًطا دولية ملواءمة  شكًرا سيدي الرئيس، 

والبحرين تعمل  دولية، وه ا صحيح،تشريعاتنا مع االتفاقيات واملعاهدات ال

يف ه ا اجملال، ولكن ال نستطيع عن طريق االستعجال والسرعة وخالل مدة 

شهر واحد أن نراجع مجيع تشريعاتنا وقوانينا كي نوائمها مع ه ه 

االتفاقيات، إمنا نبدأ العمل ب لك. أتفق مع اإلخوة ال ين قالوا إنه ليس هناك 

 20نينا بتأٍن بدون تسرع، ألن التسرع سيوقعنا يف استعجال، نبدأ بدراسة قوا

اليت  4مطبات كما هو موجود اآلن يف ه ا املرسوم. إذا أتينا إىل املادة 

استفسرُت عنها قبل قليل أجد أن عنوان املرسوم هو تعديل أحكام قانون 

اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان 

ويظر اجلمع »تقول  4والرياضة واملؤسسات اخلاصة، بينما املادة الشباب 

 25، فهل ه ه «بني  عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية خمتلفة

األنشطة النوعية املختلفة أيًضا تدخل ضمن األنشطة املتعلقة بالشباب 

 والرياضة، أم أن هناك تداخاًل مع قانون اجلمعيات؟ وما عالقة ه ا القانون
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بقانون اجلمعيات؟ كثري من أعضاء ه ا اجمللس أعضاء يف أكثر من مجعية 

فهل سنتسلم ما يفيد بأن خنتار مجعية واحدة وحنن ال عالقة لنا مبوضوع 

الشباب والرياضة؟! سيدي الرئيس، أجد أن اللجنة وفقت يف التحفظ على 

شار ه ه املادة ولكن لدي سؤال وأرجو أن أمسع اإلجابة من األع املست

 5ثم جاءت ووافقت على  4القانوني للمجلس: اليوم اللجنة حتفظت على املادة 

 نرفضه، فهل جيوزأن املرسوم، وأنا أعرف أن املرسوم إما أن نوافق عليه وإما 

 ؟ وشكًرا.ه ا
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 صالح علي حممد. الدكتور شكًرا، تفضل األع 

 

 :حممدالدكتور صالح علي  العضو

فيما يتعلق باملراسيم أود أن أقول إن املراسيم ا سيدي الرئيس، شكًر 

بقوانني هي حق خوله الدستور جلاللة امللك، واإلسراع يف إصدار املراسيم 

 15سلطة تقديرية أيًضا للملك فيما يتعلق بتحديد اإلسراع يف إصدار املراسيم، 

قوانني وحق والدستور وازن بني حق امللك يف اإلسراع يف إصدار املراسيم ب

السلطة التشريعية يف القبول أو الرفض، وهناك حق مقدر لسلطة تقديرية 

جلاللة امللك يف موضوع هل ه ا املرسوم حباجة إىل سرعة إصدار أم ال؟ ثم 

أعطى الدستور احلق جمللس الشورى وجملس النواب بصفتهما سلطة تشريعية 

 20 واإلسراع من عدمه ه بالنسبة إىل مسألة القبول والرفض، وعليه أعتقد أن

سلطة تقديرية مقدرة لرأس الدولة فيما يتعلق عموًما باملراسيم بقوانني، وإن 

اختلفت وجهات نظرنا حول هل ه ا املرسوم حباجة إىل االستعجال أم ال؟ 

ومفهوم االستعجال قد خنتلف فيه بني مرسوم وآخر يف ه ه املسائل. األمر 

ي عليها التعديل هي يف حملها، ولكن هناك الثاني، أعتقد أن املواد اليت أجر

 25إشكالية وأتفق مع زمالئي يف موضوع اجلمع بني من ينتمي إىل مجعية 

سياسية ومجعية أهلية ذات طابع أهلي وليس سياسًيا، ولدينا إشكالية أخرى 

وهي اجلمع بني مجعية أهلية ومجعية أهلية من ذات النشاط النوعي فما هو 



 9املضبطة  م12/12/2011                      ( 31)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

أنه يظر ه ا اجلمع، أنا أتفق مع من سبقين من واضح من ه ا القانون 

الزمالء يف أن هناك تقييًدا يف ه ه املادة، وجاللة امللك ذكر يف ظل ما مررنا 

به أن البحرين دخلت تارخًيا جديًدا، وأنا أعتقد أن ه ا التاريخ اجلديد 

 والصفحة اجلديدة حتتاج أيًضا إىل مراجعة املراسيم بقوانني والتشريعات مبا

 5يتماشى مع املرحلة احلالية يف تاريخ البحرين يف صفحاتها البيضاء اليت تنطلق 

يف ه ا املشروع اإلصالحي، فليس عيًبا وال خطأ أن يراجع املرسوم بقانون أو 

املشروعات بقوانني مبا يقق مصلحة ه ا البلد العليا. األمر اآلخر، أرى أن 

إىل اللجنة مرة أخرى حبيث تراجعه يعيد اجمللس ــ إذا ارتأى ــ ه ا املرسوم 

اللجنة مع احلكومة لصنع قرار مشرتك بسحب املرسوم أو رفضه أو قبوله 

 10بناء على املداخالت اليت ذكرها أعضاء جملس الشورى، حنن نستطيع اآلن 

املوضوع وتبين  مراجعةأن نرفض املرسوم أو نقبله ولكن اللجنة إذا أرادت 

لرفض هو التوصية وليس املوافقة بناء على قد يكون افتوصية جديدة عليه 

 التوافقات اليت جتري بني احلكومة وجملس الشورى، وشكًرا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

أبدأ كالمي من حيث انتهى األع الدكتور شكًرا سيدي الرئيس،  

 20ال ي عرضه على اجمللس هو مبدأ خطري، ليس هناك قرار صالح علي، املبدأ 

مشرتك برفض املرسوم أو قبوله أو سحبه، السلطة التشريعية هي سلطة 

مستقلة وهي سيدة قرارها، ال جيوز التكلم يف حمفل مثل جملس الشورى 

عن قرارات مشرتكة بني السلطة التنفي ية والسلطة التشريعية بسحب أو 

م أو املشروع، ه ه من األمور اليت ترجعنا إىل الوراء، قبول أو رفض املرسو

 25بينما جاللة امللك يدعونا إىل التقدم، التنسيق شيء والقرارات املشرتكة 

. رًدا على األع خالد املسقطي، أنا شيء آخر تعلقة بشأن من شؤون التشريعامل

ة سعيدة اليوم جًدا به ا النقاش ألنه يف اجللسات السابقة وأثناء مناقش
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مراسيم بقوانني دعوُت اجمللس إىل استعمال سلطته يف الرفض أو القبول، 

وه ه سلطة منحها الدستور لألعضاء، وه ا الدستور أصدره جاللة امللك 

بالتوافق عليه بعد ميثاق العمل الوطين. وأتفق مع ما تفضلت به األخت دالل 

، فنحن خرىالزايد يف جزئية من مقدمة كالمها وأختلف معها يف جزئية أ

 5عندما نعمل سلطتنا يف إقرار أو قبول املراسيم بقوانني نضع نصب أعيننا 

املصلحة العليا للدولة واملصلحة التشريعية وأال يكون هناك مرسوم بقانون 

يصدر عن ه ا اجمللس فيه عيوب دستورية ويطعن عليه بعدم الدستورية فيما 

مل صالحياتنا وإما ال بعد، فإما أن نكون وإما ال نكون، إما أن نستع

نستعملها إطالًقا، األصل يف البحرين كما ذكرت مراًرا وتكراًرا هو 

 10التشريع، واالستثناء هو الالئحة، والالئحة هلا مربراتها وأصوهلا، واجمللس 

عليه أن يقوم بدوره، وآن األوان هل ا اجمللس أن ُيعِمل صالحياته وفق ما يرى 

يف الرفض وال عيب يف القبول طاملا توافرت أنه مصلحة ه ا الوطن، ال عيب 

الشروط الشكلية واملوضوعية ألي مرسوم بقانون، ما عالقة ه ه املادة كما 

ذكرتها األخت الدكتورة بهية اجلشي ــ وأنا أتفق  معها متام االتفاق ــ 

 15خاصة باألندية واجلمعيات على إطالقها، ملاذا زجت  4باللجنة األوملبية؟ املادة 

كما ذكر األع  50ا املرسوم إذا كانت أصاًل موجودة يف القانون رقم يف ه 

مقرر اللجنة؟ علينا االنتباه واحل ر عند مناقشتنا للمراسيم بقوانني والتأكد 

من عدم خمالفتها للدستور، والتأكد قبل ذلك من الشروط الشكلية وهي 

راسيم فليعدل شرط االستعجال، وإذا أردنا أن يكون األصل هو اللوائح أي امل

 20الدستور. يف فرنسا بعدما حدثت لديهم مشاكل يف التشريع عدلوا دستورهم 

وأصبح األصل هو الالئحة واالستثناء هو التشريع، ليتطابق األصل مع الواقع 

البحريين، أمامنا كم من املراسيم بقوانني اليت مل ننظرها يف الفرتات 

 القرتاحات بقوانني، وشكًرا.السابقة، وهي أكثر من املشروعات بقوانني وا

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع مجال حممد فخرو. 
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 مجال حممد فخرو: العضو

أريد أن أكرر ما ذكرته سابًقا. أواًل: دعونا شكًرا سيدي الرئيس،  

نرتك خيار حق اختيار أعضاء جملس إدارة أي مؤسسة جلمعيتها العمومية، 

أكون عضو جملس إدارة يف أي مجعية فعلى اجلمعية إذا كنت ال أستحق أن 

 5العمومية أن متنعين، ال أن يأتي وزير ومينعين من الرتشح، أو أن أضع قيوًدا 

على ترشح فالن من الناس، اجلمعية العمومية صاحبة القرار، وطاملا أنها 

أسست وفق القانون فيجب أن أعطيها كل الصالحية يف اختيار عضو جملس 

سواء كان ه ا العضو عضًوا يف مجعية أو مجعيتني أو عشر اإلدارة، 

مجعيات، طاملا أن األمر يتفق مع النظام األساسي والقانون. يف السابق كانت 

 10الكويت تسبقنا يف التشريعات، ويف اآلونة األخرية ويف ظل االنفتاح السياسي 

وبال ات فيما  املوجود لدينا فإننا سبقنا غرينا يف العامل العربي يف تشريعاتنا،

يتعلق باحلقوق، ال ميكن أن آتي اليوم يف ظل ه ا التغري السياسي الكبري 

يف البحرين وأعدل على قانون كتب يف فرتة أمن الدولة وأضيق احلقوق اليت 

مل يتضمنها ذلك القانون، مبعنى أن ه ا القانون يف فرتة أمن الدولة أعطاني 

 15قرتح، فكأنين أتراجع وال أتقدم إىل حرية أكرب من القانون بعد تعديله امل

 األمام، جيب أن نكون واضحني يف ه ا اجلانب. ذكر زميلي الدكتور

عبدالعزيز أبل أننا نصحح بعض القوانني لنليب متطلبات منظمات دولية، 

ولكن مع األسف نتغافل عن متطلبات منظمات دولية أخرى، ه ا القانون لن 

تقاد، فغًدا سوف ينتقد ه ا اجمللس مير على منظمات حقوقية من دون ان

 20 والبحرين من منظمات دولية ألننا ضيقنا على تأسيس اجلمعيات، وأن تعلم 

ــ سيدي الرئيس ــ أن التقرير ال ي تنظره اللجنة املعنية يتكلم عن حرية 

تأسيس اجلمعيات وإعطاء املواطنني احلق الكامل يف االنتماء إىل أي  

ا اجمللس ونعارض تقريًرا صدر بشأن البحرين قبل مجعية، نأتي اليوم يف ه 

أسبوعني! جيب أن نعي أننا ننتقل ــ كما ذكر زميلي الدكتور صالح علي ــ 

 25من فرتة إىل فرتة ومن عصر إىل عصر، وحنن اآلن حتولنا عما كنا عليه قبل 

عشر سنوات إىل فرتة جديدة، فال ميكن أن نقبل أن نضيق على احلريات 
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 ردية، وال ميكن أن نقبل ـــ كما ذكر زميلي الدكتورالشخصية والف

، فأرجو 31عبدالعزيز أبل ــ أن منس جوهر احلق واحلرية كما جاء يف املادة 

من ه ا اجمللس أن يتأنى، فإما أن يرفض وإما أن تسحب احلكومة ه ا 

 املرسوم، ألن صدوره به ا التعديل مضر جًدا، وشكًرا.
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكًرا، تفضل األع  

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 10بعيًدا عن تقرير اللجنة، خبصوص كل ما شكًرا سيدي الرئيس،  

أثري اآلن، وجواًبا عن استفسار األع حممد املسلم، أود أن أقول إننا حباجة 

فعاًل إىل أن خيرج القانون اجلديد للجمعيات اليت سوف تصدره احلكومة، 

قد أن ه ا القانون تأخر كثرًيا، وقد أخربنا أثناء حوار التوافق الوطين وأعت

بأن ه ا القانون جاهز تقريًبا، فأعتقد أنه يتاج إىل وقت للوصول إىل 

 15السلطة التشريعية ــ جملس النواب وجملس الشورى ــ وكل التساؤالت 

سب ما املطروحة وكل التخوفات اليت وردت اآلن سوف يطرأ عليها تعديل حب

عرفناه من القانون اجلديد، فه ا التأخري هو ال ي يسبب اآلن اإلشكالية 

 واإلشكالية القادمة، وشكًرا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت مسرية إبراهيم رجب. 

 

 مسرية إبراهيم رجب: العضو

لدي مالحظة على موضوع التأني يف إصدار شكًرا سيدي الرئيس،  

 25أو القرارات. هناك فرق بني التأني والتباطؤ، وما منارسه يف ه ا  التشريعات

اجمللس هو التباطؤ وليس التأني، التأني له آلياته، آلياته أن يطبخ ه ا القرار 

أو ه ا املشروع داخل اللجان، كل السلطات التشريعية تستخدم اجتماعات 
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للتباحث اللجان كمعامل ومطابخ لصناعة القرار، وجيتمع كل األعضاء 

وتقصري املدة قدر اإلمكان، أما أن يتم جتاهل كل ه ه اآلليات ونأتي يف 

اجمللس يف كل مشروع قانون نتداول بالساعات، واملادة اليت خنتلف عليها 

ساعات من النقاش! ه ا يدعى تباطًؤا وليس تأنًيا،  4أو  3نتفق عليها بعد 

 5أي قرار، أعتقد أننا التأني له مقوماته وهي احلرص واحلكمة يف إصدار 

مسؤولون عن تباطؤ التشريعات يف البحرين بشكل كامل، ومن ال ميلك 

عقلية السرعة اليوم فعليه أن يتعلمها أو يعطي اجملال لآلخرين لكي يأخ وا 

 ه ه التشريعات إىل بر األمان، وشكًرا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

لن أطيل ولكن تعليًقا على ما تفضل ب كره شكًرا سيدي الرئيس،  

 15األع مجال فخرو أود أن أبّين أنين مل أقارن التشريعات الكويتية بالتشريعات 

البحرينية، بل قلت االطالع على حكم احملكمة الدستورية، وهناك فرق، 

يف دول اخلليج متشابهة  ما هو حكم احملكمة الدستورية؟ حنن تشريعاتنا

النصوص، واحملكمة الدستورية حبثت إحدى املواد املتعلقة بقانون األندية 

واجلمعيات وحكمت بعدم دستورية فقرة معينة تناولت عدم جواز اجلمع،  

 20واحملكمة حكمت بعدم دستورية ه ه املادة، املباد  واألحكام اليت تسري 

عاون فيما يتعلق به ه القوانني هي عليها الكويت وغريها من دول جملس الت

ذاتها املوجودة لدينا، فنحن بصفتنا سلطة تشريعية نستفيد، فإذا أصدرت 

حمكمة دستورية حكًما بعدم الدستورية فإن ه ا ينصرف أيًضا إىل مواد 

مشابهة  م النص عليها يف ه ه القوانني، فاملعنى خمتلف، أنا ال أتكلم عن 

 25ة دستورية تفصل يف تشريعات من ناحية تشريعات بل عن أحكام حمكم

 دستوريتها من عدمها، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع عبدالر دن حممد مجشري. 

 

 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

 5أمامنا أمران، إما أن نوافق  بعد ه ا النقاششكًرا سيدي الرئيس،  

ر إىل األمر من ناحية الضرر على املرسوم وإما أن نرفضه، وجيب أن ننظ

واملنافع يف حالة املوافقة، والضرر واملنافع يف حالة الرفض. أعتقد أننا أمام 

حاجة ملحة إىل املشاركة يف األلعاب األوملبية ويكون علمنا مرفوًعا ويعزف 

فقرة « 4»سالمنا الوطين؛ جيب أن نوافق على ه ا املرسوم، ولكن )املادة 

 10أضافت نوًعا من الضرر على تعهدات البحرين واملرسوم أخرية( زجت يف ه ا 

وموافقتها على املواثيق الدولية، وأمام ذلك أرى أن يوافق اجمللس على ه ا 

املرسوم ونوصي احلكومة بأن تعدل ه ه الفقرة بأسرع وقت ممكن حتى 

 يكون الضرر أقل، وشكًرا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

د عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شكًرا، تفضل سعادة األع السي 

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤش

 

 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش وزير

 20وأنا أستمع إىل مداخالت اإلخوة األعضاء شكًرا معالي الرئيس،  

سن تشريع جديد للجمعيات  أحببت أن أذّكر بنقطة مهمة جًدا وهي أن

ق الوطين، وه ا املشروع بشكل كامل هو من املرئيات املهمة حلوار التواف

هو اآلن يف مراحله األخرية قبل إحالته إىل السلطة التشريعية، وسوف يكون 

شاماًل لكل اجلمعيات، وعندما يأتي إليكم تستطيعون أن تعدلوا فيه كما 

 25تشاؤون، فالنقطة اليت أثريت ميكن حبثها يف املشروع اجلديد وحبث كل 

كن املرسوم بقانون ال ي حنن بصدد ما يتعلق باجلمعيات بتفصيل أكرب، ول

حبثه يتعلق حباجة ملحة خبصوص اللجنة األوملبية وهناك أسباب واضحة 
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لالستعجال وهي اليت فرضت ه ا الوضع. أما خبصوص قانون اجلمعيات 

فهناك قانون جديد، وحبسب مرئيات حوار التوافق الوطين سيصل إىل 

 السلطة التشريعية قريًبا، وشكًرا.

 

 5 :ـــــــــــــسالرئيــ

 شكًرا، تفضل األع عبدالر دن إبراهيم عبدالسالم. 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم: العضو

ما أبداه معالي الوزير صحيح ولكننا خنشى شكًرا سيدي الرئيس،  

 10أن يكون هناك تأخري، ألنه بصدور ه ا املرسوم اآلن وإقرار اجمللس له 

عية ومشرتك يف عضوية مجعية ستكون إحدى العضويتني لكل عضو يف مج

أخرى؛ باطلة، وترتتب على ذلك أمور، فأعتقد أنه جيب اإلسراع يف ه ا 

القانون وإن مل تسرع احلكومة فيجب على اإلخوة األعضاء يف اجمللس أن 

 يتقدموا باقرتاح بقانون لتعديل ه ه املواد على األقل، وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةع شكًرا، تفضل األ 

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 20األخت دالل الزايد خبصوص  ما تفضلت بهشكًرا سيدي الرئيس،  

احملكمة الدستورية يف الكويت يف حمله، ولكنين أعتقد أن ه ا القانون 

 مر على جلنتنا ــ جلنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما كنت عضًوا 

هناك قراًرا من حمكمة دستورية، وكانت األخت  فيها ــ ومل يثر موضوع أن

دالل الزايد معنا، وه ا ال مينع أن يكون ه ا القانون قد أخ  جمراه 

 25الطبيعي من خالل كل اللجان، و م العبور به بسالم إىل أن وصل إىل جلنتنا  

 وهي جلنة اخلدمات، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 د بشمي.شكًرا، تفضل األع إبراهيم حمم 

 

 إبراهيم حممد بشمي: العضو

 5بعد ه ا النقاش وما أبداه اإلخوة األعضاء من شكًرا سيدي الرئيس،  

يف املرسوم بقانون؟ لرفع  4مالحظات جوهرية، سؤالي: ملاذا  م الزج باملادة 

اإلحراج عن اجمللس يف حالة رفض ه ا املرسوم  ــ وهو من حق اجمللس ــ أقرتح 

لتنفي ية بسحبه الختاذ اإلجراءات القانونية الصحيحة؛ ألن أن تقوم السلطة ا

اجمللس على ضوء النقاش سيتخ  قراًرا صحيًحا، فليس من املعقول بعد كل 

 10 ه ا النقاش أن يوافق اجمللس على ه ا املرسوم، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 

 15 ايد:دالل جاسم الز العضو

أريد أن أوضح نقطة، احلكم ال ي نتحدث شكًرا سيدي الرئيس،  

م أي بعد أن وّقع األع حممد 2011احملكمة الدستورية سنة عنه صدر عن 

 هادي احللواجي التقرير، وشكًرا. 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

يا إخوان بعد ه ا النقاش املهم واألساسي، وخاصة أننا نعرب شكًرا،  

ة من تاريخ البحرين، أعتقد أنه ال جيوز أن نصدر قانوًنا ــ وحتى مرحلة مفصلي

جاللة امللك لن يقبل أن ُيصدر مرسوًما ــ يتنافى مع املباد  الدستورية ومع 

االتفاقيات الدولية اليت وقعتها حكومة مملكة البحرين. بناء على ه ا 

 25ته على ضوء ما النقاش أرى أن يعود مرسوم القانون إىل اللجنة املعنية لدراس

أثري من كالم، وذلك قبل أن تتخ وا قراًرا بالرفض أو باملوافقة، وننتظر إن 

شاء اهلل تقريرهم من جديد خالل فرتة أسبوع أو أسبوعني، وميكننا 
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االنتظار، ألن ذلك أفضل من اختاذ قرار إلرضاء اللجنة األوملبية ويف الوقت 

 حظات أخرى؟ نفسه إغضاب مؤسسة دولية أخرى. هل هناك مال
 

 (مالحظات توجد ال)

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على إعادة ه ا التقرير إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟ 

 

 (موافقة أغلبية)

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

تفضل سعادة األع السيد عبدالعزيز بن  إذن يعاد التقرير إىل اللجنة. 

 لسي الشورى والنواب.ون جمؤحممد الفاضل وزير ش

 
 15 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش وزير

من خالل اطالعي على تقرير اللجنة مل أجد شكًرا معالي الرئيس،  

أن اللجنة دعت أحًدا من احلكومة، أو من املؤسسة العامة للشباب 

والرياضة، ومل تدُع وزارة الرتبية والتعليم، فكل ه ا النقاش كان مكانه 

قاش ال ي مسعناه، وتلك التساؤالت، كان يفرتض أن تدعو اللجنة، ه ا الن

 20اللجنة اجلهات املعنية ملناقشتها فيها. وإذا وجدت اللجنة أن هناك مواضيع 

قانونية حتتاج إىل تفسري فإنها تستطيع حبسب مرسوم الدائرة القانونية ــ أعين 

اليت صاغت  هيئة التشريع واإلفتاء ــ أن توّجه إليها رسالة، ألنها هي اجلهة

ه ا املرسوم، وذلك لتبيني اجلانب القانوني لكل ه ه األمور. يف احلقيقة 

احلكومة تتعاون مع جملسكم لكن يف ه ا املوضوع اللجنة مل تدع أحًدا، 

 25وبالتالي حصل ه ا اللبس، وأنا أعتقد أن األمر ما دام قد أعيد إىل اللجنة 

ة والتعليم واملؤسسة العامة اآلن، فإنه جيب أن يضر مندوبو وزارة الرتبي

للشباب والرياضة اجتماعات اللجنة، وإذا احتاج املوضوع إىل طلب تفسري 

قانوني هل ا املوضوع فإن هيئة التشريع واإلفتاء تستطيع مساعدتكم ألنها 
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هي اليت صاغت ه ا املشروع، وباإلمكان مراجعتها. وبإذن اهلل بالنسبة إىل 

املنظمات األهلية، سيصل إىل جملس النواب  املشروع الثاني، أعين قانون

 خالل أسبوعني، وشكًرا. 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع عبدالر دن إبراهيم عبدالسالم. 
 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم: العضو

أعتقد أن التقرير أغفل سهًوا ذكر دعوة شكًرا سيدي الرئيس،  

 10ة، فقد دعوناهم مرتني يف دور االنعقاد املؤسسة العامة للشباب والرياض

األول، عندما كان املشروع حمااًل إىل اللجنة، ومتت دعوتهم إىل جلنتنا ه ه 

مرتني، واستمعنا إليهم حول األوملبياد وما شابه ذلك، وعندما طرحنا عليهم 

فكرة االشرتاك يف اجلمعيات األخرى، مل يكن ذلك من اختصاصهم، 

تصاص اإلخوة يف املؤسسة العامة للشباب والرياضة فاجلمعيات ليست من اخ

 15وإمنا هي من اختصاص اإلخوة يف وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، 

 وشكًرا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير  

 20 الرتبية والتعليم.

 

 الرتبية والتعليم: وزير

مع احرتامي ملا تفضل به األع عبدالر دن الي الرئيس، شكًرا مع 

عبدالسالم، فإنين استفسرت أثناء النقاش من املدير العام يف املؤسسة العامة 

 25للشباب والرياضة حول هل متت دعوتهم إىل مناقشة ه ا املشروع ومناقشة 

مواده، وذلك على أساس أن تكون لدينا إجابة وخنتصر وقتكم يف بعض 

جلوهرية اليت متت إثارتها، وقد قال لي: إنهم مل يتسلموا دعوة من النقاط ا

ه ا النوع، ورمبا ذهبت الدعوة إىل جهة أخرى عن طريق اخلطأ، لكن حنن 

نقول إننا عندما نتسلم إن شاء اهلل دعوة جديدة سوف نكون موجودين على 
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اإلجابة عهد السلطة التنفي ية دائًما بالتعاون مع اجمللس، وكان من املمكن 

عن الكثري من األمور داخل اللجان، ألننا كنا مقيدين هنا بنص دستوري، 

 وشكًرا. 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص شكًرا،  

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم بقانون رقم 

تح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية م بف2010( لسنة 39)

الدكتور األع  م، واالقرتاض لتغطية ه ا االعتماد. وأطلب من2010

 10 مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.  عبدالعزيز حسن أبل

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

رفقاته يف شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير وم

 .املضبطة
 15 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 شكًرا، هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
 

 موافقة( )أغلبية

 20 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
 

 (111 صفحة / 2امللحق )انظر

 25 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 مقرر اللجنة.تفضل األع 
 

 أبل: حسن عبدالعزيز الدكتور العضو

 30رأي اللجنة: ناقشت اللجنة املرسوم بقانون شكًرا سيدي الرئيس،  

حيث  م استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، 

وتأكدت اللجنة من سالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية 
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ة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى. وفيما يتعلق وفًقا لرأي جلن

باملباد  االقتصادية واالجتماعية اليت يققها صدور املرسوم بقانون فإن 

اللجنة ترى أن املرسوم بقانون امل كور يقق مبدأ دعم الدولة للمؤسسات 

وطين، الوطنية العامة، ملا ل لك من تأثريات إجيابية على تنمية االقتصاد ال

 5باعتبار أن شركة طريان اخلليج هي مؤسسة وطنية وهي الناقل الرمسي 

للمملكة، وألن متطلبات دعم املؤسسات واألفراد من املواطنني ال ين 

يعتمدون عليها يف مصادر أرزاقهم، ُتسهم يف تعزيز االستقرار االجتماعي يف 

ًقا لرأي وزارة البحرين. أما خبصوص مربرات فتح االعتماد اإلضايف، فإنه طب

املالية املرفق مع تقرير جملس النواب، فإن أهم مربرات االعتماد اإلضايف 

 10واالقرتاض هو دعم االسرتاتيجية اجلديدة لطريان اخلليج واليت وافقت عليها 

السلطة التشريعية، من أجل تسوية الديون املستحقة والفوائد املرتتبة عليها 

زانيتها نتيجة للخسائر املرتاكمة، واليت تثقل كاهل الشركة وترهق مي

باإلضافة إىل احلاجة املاسة إىل تأمني مستقبل شركة طريان اخلليج ومعاجلة 

األوضاع اليت متر بها الشركة حالًيا والنظر جبدية يف استمرارها وبقائها، 

 15كما أن احلكومة لن تكون قادرة على دعم القطاعات املالية واللوجستية 

ثراء الناتج احمللي اإلمجالي من دون دعم قطاع الطريان، والسياحية املهمة إل

والدعم هو مرحلة أوىل إلعادة برامج هيكلة الشركة لتحقيق التوازن بني 

مصروفاتها وإيراداتها، ومن ثم حماولة زيادة أرباحها يف مرحلة ثانية. وقد 

رير، إال بّينت اللجنة أيًضا تفاصيل صرف املبلغ يف اجلدول املشار إليه يف التق

 20أن اللجنة تود أن تبّين أنها خاطبت كاًل من وزارة املالية وشركة طريان 

اخلليج وشركة ممتلكات من أجل اإلجابة عن استفسارات اللجنة، ونتائج 

إنفاق املبالغ املرصودة يف املرسوم بقانون على أوضاع شركة طريان اخلليج، 

تتسلم رًدا على استفساراتها من إال أن اللجنة حتى تاريخ إعداد ه ا التقرير مل 

اجلهات املعنية. وقد توصلت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون 

 25م بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 2010لسنة  39رقم 
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م واالقرتاض لتغطية ه ا االعتماد، واألمر معروض على اجمللس املوقر 2010

 الالزم، وشكًرا.الختاذ 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.هل هناك مالحظات؟ شكًرا،  

 
 وضي:عال صاحل لولوة العضو

ه ا التقرير مل يستوِف شروطه الشكلية أواًل:  :شكًرا سيدي الرئيس 

هي كالتالي و لدي أربع نقاط مفصلية وجوهرية على التقرير. ثانًيا: كتقرير

 10اًل: انتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على ه ا املرسوم بقانون، وذكرت أو

ماليني هي امليزانية التشغيلية  3يف تقريرها أن من أوجه الصرف ما يزيد على 

م، ومل 2012م وجزًءا من عام 2011و 2010اليت ستغطي مصاريف عامي 

يف حني أن  م سُتحقق فيه أرباح،2012إذا كان عام ما توضح يف تقريرها 

املستشار املالي للمجلس أوضح يف تقريره أن على السلطة التشريعية أن 

 15تتأكد من ضمانات فعالية االسرتاتيجية اليت انتهجتها شركة طريان اخلليج 

وقدرتها على منع اخلسائر. ثانًيا: ه ه اللجنة انتهت يف عجز منها إىل أنها مل 

ارة املالية وشركة طريان اخلليج، تتلَق الردود من اجلهات املعنية، وهي وز

ه ا التقرير أن يشري إىل أهمية ه ه الردود ومدى تأثريها على بوكان األوىل 

النتيجة اليت انتهت إليها اللجنة باملوافقة على ه ا املرسوم، إذا كانت ه ه 

 20االستفسارات ــ وهي مفصلية ــ مل تنتظر اللجنة الردود عليها من اجلهات 

باملوافقة على ه ا املرسوم بقانون، ومع ذلك مل ُترفق اللجنة  املعنية وأوصت

يف تقريرها مسودة أو نسخة من استفساراتها املوجهة إىل اجلهات املعنية. ثالًثا: 

إن يف ذهاب اللجنة إىل التوصية باملوافقة على ه ا املرسوم بقانون على الرغم 

ا للجهات املعنية به ا رسالة خطرية جًدن عدم تلقيها أو انتظارها الردود؛ م

 25املرسوم، وللجهات األخرى التنفي ية، مفادها أنه سواء حضر م أم مل 

 حتضروا سنوافق على ما تريدون، وشكًرا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع حممد حسن باقر رضي. 

 

 رضي: باقر حسن حممد العضو

 5لدعم شركة  إن ه ا االقرتاض جاء أساًساشكًرا سيدي الرئيس،  

طريان اخلليج، وضمان استمراريتها بصفتها الشركة الوطنية الناقلة، إال أن 

اللجنة وهما: عدم وجود خطة واضحة  توصلت إليهماما جيعلنا نرتدد أمران 

لدى طريان اخلليج لالجتاه إىل وقف ه ا النزيف، وبالتالي االجتاه إىل 

الصعبة. والشيء املؤسف ال ي الرحبية، وخاصة يف مثل ه ه الظروف العاملية 

 10أوردته اللجنة يف خجل، هو عدم موافاتها برد الشركة أو اجلهة املسؤولة 

عنها وهي شركة ممتلكات. والسؤال يف ظل ه ا النوع من التجاهل هو: إىل 

أين ستصل طريان اخلليج يف غياب خطة متكاملة ومستقلة يعدها فقط 

جهات أخرى رمبا يكون تدخلها املسؤولون يف طريان اخلليج بدون تدخل 

عائًقا يف سبيل تطوير الشركة أو التدخل يف شؤون ذوي االختصاص؟ 

 15 وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 
 20 الزايد: جاسم دالل العضو

بالنسبة إىل تقرير اللجنة، أرى أن أهم ما ورد شكًرا سيدي الرئيس،  

، وهو أهم ما يف ه ا عنه سؤال ال ي مل يصلوا على إجابةفيه هو ال

املوضوع، أعين أن نكون على اطالع على النتائج املرتتبة على ختصيص ه ا 

املبلغ، وما هي أوجه اإلنفاق؟ ه ا مهم، فنحن نتكلم عن قروض باملاليني، 

 25نعم، ومسيت ، وعن وضع شركة ثبت أنها تعاني خسائر، وضعت اسرتاتيجية
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ات وطنية، وحنن معها، ونعرف السلبيات الكبرية اليت سوف حتدث بتسمي

يف غياب الناقلة الوطنية، ولكن أنا عتيب على اللجنة أنها افرتضت أن الكل 

يتقنون اللغة اإلجنليزية، ول لك وضعت عدًدا من املرفقات كما هي باللغة 

هم اإلجنليزية من دون طلب ترمجتها من شركة طريان اخلليج ال ين لدي

 5ترمجة هل ه التقارير، حتى يتم إرفاقها مع التقرير، وقد كان ه ا األمر 

ضرورًيا حتى يكون األعضاء على بينة تامة من املعلومات اليت وردت يف 

التقرير، ولتمكني من ال يستطيع قراءة اللغة اإلجنليزية من األعضاء من 

صيالتها، ه ه نقطة. االطالع على ه ه التقارير، ألنها تقارير مهمة جًدا يف تف

النقطة الثانية، السياسة االسرتاتيجية اليت تبنتها طريان اخلليج جاء فيها أربع 

 10نقاط، وسوف أتطرق إىل آخرها، أعين عنصر ترشيد اإلنفاق، ربط ه ا 

املوضوع بأنه من أهم السبل للرتشيد أن يرادف عمل طريان اخلليج حتسني 

قة بالسياحة يف البحرين، حتى تكون مرافق املطار وتعديل املسائل املتعل

هناك قوة ج ب للسياح، باإلضافة إىل تسهيل إجراءات تأشريات الدخول، 

ويف الوقت نفسه تعزيز االتفاقيات الثنائية، فلماذا مل يتم جلب مثل ه ه 

 15األمور حتى أعرف هل أنا أمول قروًضا ويف املقابل ال أوفر ما يساعد على أن 

وذلك ألن الشركة  تقول إن مشكلتها ليست يف  ،سهاتنهض ه ه الناقلة بنف

اخلسائر فقط، وإمنا هي مرتبطة أيًضا خبدمات تقدم من الدولة حتى 

تستطيع أن ترفع من مستواها، فماذا  م يف ه ا األمر حتى اآلن؟ هل  م 

حتسني ه ه األمور؟ هل  م تعزيزها؟ هل  م فعاًل تنسيق ه ا العمل؟ حنن ال 

 20دولة يف سبيل احملافظة على الناقلة الوطنية بقروض ال تنتهي، نريد أن نرهق ال

، هل بها ال نريد أن نعطي اعتمادات وحنن ال نعلم كيف تتصرف الشركة

تغطي عجًزا بعجز آخر يف سلسلة مستمرة؟! ه ا لن يكون مقبواًل. النقطة 

األخرى، أنه جاء يف مسببات الشركة ومربراتها يف ردها ال ي قدمته إىل 

لطة التشريعية، أعين جملسي النواب والشورى، أنها ستوفر وظائف الس

 25ملواطين الدولة املالكة لشركة الطريان ه ه، وأنها سوف ترفع قدراتهم 

وتوفر هلم إمكانيات، وما إىل ذلك من كالم، وهو كالم يعجبين بصفيت 
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من جدول  211عضو سلطة تشريعية، ولكن عندما أذهب إىل الصفحة 

ول أجد أنه مكتوب يف ه ه الصفحة نسبة حبرنة الوظائف، األعمال املط

والطامة الكربى أن ه ه النسبة ال ترضي، فلماذا مل ي كروا لنا ماذا فعلوا 

م من أجل حبرنة الوظائف؟! عندما أتكلم عن 2010م إىل عام 2009من عام 

 5 يف طاقم الطائرات، 212( وأعلم أن عدد البحرينيني يصل إىل cabin crewالـ )

شخًصا سوف  125؛ فأنا أتكلم عن 155يف حني أن عدد غري البحرينيني 

يستهلكون عالوات وبدالت وإقامات وغريها، وه ه كلها ميكن أن حتقق 

وفرة كبرية مرتبطة برتشيد اإلنفاق، فهل ميكن أن ختربنا الشركة ماذا 

ني % هي نسبة املهندس21فعلت يف ه ا اجلانب؟ حتى بالنسبة إىل املهندسني، 

 10غري حبرينيني، حنن  115شخًصا مقارنة مع  41البحرينيني يف الشركة، أي 

نتكلم عن حتسني جودة التعليم وحتسني خمرجاته خلدمة سوق العمل، 

فلماذا مل يتم تأهيل شباب حبرينيني للعمل يف ه ا اجملال، وإدخاهلم جامعات 

العدد من  يف البحرين وخارج البحرين، وإعداد خطط مستقبلية لتوفري ه ا

املهندسني، ألن جلب مهندسني من اخلارج مكلف، حنن نعرف رواتبهم اليت 

 15تعادل رواتب ثالثني موظًفا حبرينًيا، فهل ه ه هي سياسة ترشيد اإلنفاق؟! 

فلتخربني شركة طريان اخلليج كم حبرينًيا تبنوه اآلن باالتفاق والتنسيق مع 

والشابات يف ه ا اجملال؟  من أجل إدخال البحرينيني من الشباب« متكني»

ه ا أمر من املهم أن أعرفه. بالنسبة إىل املديرين التنفي يني والطيارين 

البحرينيني، حنن لدينا طيارة شابة واحدة يف طريان اخلليج، وتوجد الرغبة 

 20لدى العديد من الشابات ولكن مل يتم استقطابهن، بينما هن ي هنب إىل 

 جانبه وهن يتمنني االلتحاق به ه الشركة مبنى الشركة يف عراد للوقوف إىل

الوطنية، فلماذا ال أقوم بنشر إعالن للشابات البحرينيات والشباب البحرينيني 

للعمل يف الشركة؟ وأجعل ب لك استثماري يف مواطين دوليت، ه ا أفضل من 

أدفع مبالغ باملاليني، ومن ثم اضطر بعد ذلك إىل دفع تعويضات للموظفني 

 25كافآت وبدالت وغريها، ه ا ال جيوز. كنا نتمنى أن يكون األجانب وم

التقرير مشتماًل على سياسة الشركة يف حبرنة الوظائف، وحنن نعرف أن 
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هناك شباًبا يتمنون العمل يف اجملال اجلوي، ويف اجملاالت األخرى املرتبطة به. 

ك حتى بالنسبة إىل النسب األخرى املتعلقة بالطيارين، البد أن تكون هنا

عقود منفصلة هلؤالء الطيارين، حنن نرى أنه يف عقود اإلجيارات هناك نسبة 

مرتفعة، فالبد أن آتي وأدرس ملاذا هناك ارتفاع يف تأجري ه ا النوع من 

 5اخلدمات؟ حنن دورنا ال يقتصر فقط على التمويل، بل ميتد أيًضا إىل متابعة 

شورى يتم جتاهل اإلجابة تنفي  ه ه االسرتاتيجية. أهم سؤال وّجه يف جملس ال

عنه، لو أنين يف مكانك يا أع خالد املسقطي ملا أصدرت ه ا التقرير، 

وأنتظر أن يأتوا باإلجابة، إذا كنت تشتكي اليوم من ه ا األمر فأنا أيًضا 

أشتكي منه وك لك األع عبدالر دن عبدالسالم ومن قبله األع صادق 

 10اذا أعمل إن مل جييبوا عن الشهابي ال ي وقف يف أحد األيام ليقول: م

استفساراتنا؟! والبد أال نقول ذلك، بل جيب أن منتنع عن إصدار تقاريرنا، 

ففي حني تقول ه ه اجلهات البد أن يتم استدعاؤنا، حنن نقول أيًضا البد أن 

تتم اإلجابة عن أسئلتنا، وذلك ليس من أجل أن أضع إجاباتكم يف التقرير 

ارات وبناء مواقف سليمة. ل لك ــ معالي فقط، ولكن من أجل اختاذ قر

 15الرئيس ــ أمتنى أال يقر ه ا التقرير، وُتلزم شركة طريان اخلليج بالرد على 

السؤال ال ي وّجهته جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حول أوجه اإلنفاق 

والنتائج، ألن ه ه األمور مهمة، وال ميكن أن تأتيين لطلب قروض وتطلب 

 ون أعرف ماذا فعلت، هل استطعت أن تدبر أمرك أم مل تفعل؟!موافقيت من د

هل اخلطوة املستقبلية اليت تتخ ها ستؤهلك إىل الوصول إىل التوازن والرحبية 

 20أم ال؟! وال ميكن ك لك أن تأتيين وتقول لي إن القرض من أجل أن يكون 

للبحرين ناقلة جوية، واآلثار  والسلبيات وحبرنة الوظائف، وتضع األمر به ه 

 الطريقة، ه ا سبب لن يؤدي إىل حلول، وشكًرا.

 

 :ئيـــــــــــــــسالر

 25 شكًرا، تفضل األع خالد حسني املسقطي. 
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 خالد حسني املسقطي: العضو

طبًعا أنا أشكر األخت دالل الزايد على شكًرا سيدي الرئيس،  

من  31مداخلتها، ويف الوقت نفسه ندخل اليوم مرة أخرى يف إشكالية املادة 

ة امللك يف إصدار الدستور، كان هناك استعجال وقلنا إن ه ا حق جلالل

 5املراسيم، وك لك احلال إن كان هناك استعجال يف تعديل مواد معينة يف 

 11مواضيع معينة. حنن اليوم إشكاليتنا أن هناك مرسوًما بقانون صدر يف 

شهًرا، وكانت هناك مبالغ مقررة ذهبت  14م، أي قبل 2010أكتوبر 

 400أن نوافق على مبلغ شهًرا وحناول  14وُتسلمت وُصرفت، واليوم نأتي بعد 

مليون، ونسأل أين ذهبت؟ ميكن أن نكون اليوم يف حال أفضل ونتساءل أين 

 10ُصرف املبلغ؟ بينما من املفرتض أن تكون تساؤالتنا خمتلفة، فبعد صدور 

املرسوم نسأل يف ماذا سيصرف ه ا املبلغ؟ لألسف هناك اليوم مثال آخر، 

لى إجابة عن استفساراتنا، ويف مليون مل حنصل ع 400فبخصوص موضوع الـ 

الوقت نفسه مل يضر أحد من طريان اخلليج أو ممتلكات لإلجابة عن أسئلة 

اإلخوان. وأن تقول لي األخت دالل الزايد، مع كل االحرتام والتقدير 

 15والشكر، إنه ينبغي أال أرفع تقرير اللجنة إىل اجمللس، أقول إنين ملزم بأن 

وخاصة أن ه ا املرسوم بقانون أحيل إىل اللجنة من أرفع تقريًرا إىل اجمللس، 

قبل معالي الرئيس يف شهر مايو، وه ه فرتة طويلة، لقد رفعت التقرير إىل 

اجمللس مبوافقة أعضاء اللجنة. هناك نوع من املفاهيم، وأمتنى كما يقال 

بالعامية أن )يعطونه وجه( من السلطة التنفي ية، ال ميكن أن يأخ وا األمر 

 20طة أن ه ا اجمللس يوافق على كل شيء. والقرار ليس قرار اللجنة عرب ببسا

وافق عليه أو مل يوافق. أراد توصيتها، ولكن القرار هو قرار اجمللس، إن 

أناس ولكن أحب أن أخرب إخواني األعضاء أن املبلغ ُسلِّم وصرف، ولدينا 

 ا. كثر مع توصية اللجنة، وأيًضا هناك أناس كثر ضد التوصية، وشكًر
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع فؤاد أ دد احلاجي. 
 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

 5حنن كلنا نعرف عمل جلنة الشؤون املالية شكًرا سيدي الرئيس،  

واالقتصادية وتوصياتها باملوافقة، وك لك حنن نعرف شركة طريان 

اليت كانت هلا يف اخلليج، ونتمنى أن يعود إليها دورها، وك لك مكانتها 

السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن املنصرم، عندما كانت ه ه 

الشركة تنافس أقوى أساطيل شركات الطريان يف العامل، وأعين شركات 

 10الطريان األوروبية واألمريكية، وكان هلا دور كبري، وكانت مصدر فخر 

خر واعتزاز واعتزاز لكل مواطين دول جملس التعاون، ومصدر ف

مليون دينار ال ي يقارب املليار دوالر  400لشركائهم. سيدي الرئيس، مبلغ 

هو مبلغ كبري، والتقرير ال ي بني أيدينا وال ي سلمته شركة طريان اخلليج 

، يف الوقت 359إىل صفحة  72إىل جملس النواب املوقر يبدأ من الصفحة 

 15يف قاعة اجمللس ــ الرد على ال ي مل تسلم فيه ــ إىل حني مناقشة التقرير 

استفسارات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية، وه ا حق للجنة وحق لنا 

بصفتنا أعضاء يف ه ا اجمللس أن نسأل ونستفسر عن أوجه صرف ه ه 

صفحة جمللس  300املبالغ، وشركة طريان اخلليج اليت أرسلت تقريًرا من 

جلنة الشؤون املالية النواب املوقر، يفرتض منها حضور اجتماعات 

 20واالقتصادية، وك لك شركة ممتلكات، ألن ه ا القرض ملزمة به وزارة 

املالية اليت متثل الدولة، وحق من حقوقنا ــ كما نص على ذلك الدستور ــ أن 

أي قرض أو زيادة يف امليزانية ال تكون إال بقانون توافق عليه السلطة 

لس الوطين، وشركة طريان اخلليج التشريعية، وحنن الغرفة األوىل يف اجمل

وشركة ممتلكات مل تأتيا ومل تتنازال وتتكرما حبضور اجتماعات اللجنة، 
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ومل حتضرا حتى اجتماعات مناقشة ه ا املرسوم بقانون، وهنا استعري كلمة 

األخت دالل الزايد، إن احرتامنا وتقديرنا وتثميننا ووالئنا لألداة اليت أصدرت 

سيجعلنا نوافق على القانون، ولكن ال ينبغي أن يكون  القانون هو فقط ما

من الُعرف أن جملس الشورى سيوافق على كل شيء. ال ي صاغ ه ا املرسوم 

 5البد أن يعرف أنه البد من حضوره ومناقشته ألن ه ه أموال حنن مسؤولون 

عنها وعن إقرارها جتاه الدولة، وجتاه والئنا لصاحب اجلاللة امللك. البد أن 

ف كيف سُتصرف ه ه األموال؟ حنن وقعنا اتفاقيات قروض داخلية نعر

وقروض خارجية، وعرفنا صور االقرتاض من الداخل، والبد أن ننظر إىل مدة 

القرض وأقساط التسديد وفوائد التسديد وفوائد خدمة الدين، وكل ه ا 

 10غري موجود يف ه ا التقرير، باإلضافة إىل ذلك متى سوف يتم تسديد 

هل سنبقى نقرتض قرًضا وراء اآلخر مع شركة نتمنى هلا أن ترجع القرض؟ ف

سبق أن قالت األخت دالل الزايد ــ كما إىل سابق عهدها، شركة حنن نرى ــ 

األمور التشغيلية بها، ومل نر يف التقرير اليوم شركات ولدت من رحم 

، بدأت اكل مطارات العامل حتت يدهاليوم  ليج، وأصبحشركة طريان اخل

 15بطائرات مستأجرة، والدعاية والتسويق هل ه  يةخليجان طري كاتشر

الشركة موجودة يف مجيع أحناء العامل حيث تسّوق نوعية اخلدمات اليت 

يف الوقت نفسه حنن مع األسف يف تراجع لكن تقدم على منت طائراتها، و

مستمر، كنت أمتنى على جلنة الشؤون املالية واالقتصادية أن تؤجل رفع 

ا إىل حني حضور ممثلني عن شركة طريان اخلليج يف اللجنة ويف ه ه تقريره

 20 اجللسة ملناقشة ه ا املرسوم بقانون، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بهية جواد اجلشي.الدكتورة شكًرا، تفضلي األخت  
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 الدكتورة بهية جواد اجلشي: العضو

يت ذكرها كنت أمتنى لو ضمنت املداخلة الشكًرا سيدي الرئيس،  

األع خالد املسقطي رئيس اللجنة يف ه ا التقرير، ألنين أستغرب من الكالم 

ويف ظل اخلسائر »من جدول األعمال وال ي يقول  14ال ي ذكر يف الصفحة 

 5والوضع الصعب ال ي متر به شركة طريان اخلليج... يتم على السلطة 

ة يف ظل التشريعية أن حتصل على ضمانات على الوضع املالي للشرك

املتغريات... واللجنة خاطبت كاًل من وزارة املالية وشركة طريان اخلليج 

اإلجابة وليس  «وشركة ممتلكات من أجل اإلجابة عن استفسارات اللجنة...

لم تساللجنة وحتى تاريخ إعداد ه ا التقرير مل ت»جمرد احلضور، ومع ذلك 

 10استهانة بالسلطة ، ماذا يعين ه ا؟ ه ا يعين «رًدا على استفساراتها

التشريعية، عندما يصرف مبلغ به ا احلجم ومرسوم يعرض على السلطة 

التشريعية ثم متتنع اجلهات املعنية عن الرد على استفسارات اللجنة، ه ا فيه 

لنا األع  ة، ال ميكن القبول بها ــ كما ذكرإهانة لنا حنن السلطة التشريعي

كأن لسان حاهلم وبطبيعة احلال، خالد املسقطي ــ وخاصة أن املبلغ صرف 

 15املبلغ صرف ورأيكم ليس له أي قيمة ولن حنضر اجتماعاتكم، يقول إن 

وبالفعل اليوم ال جند أحًدا ميثل ه ه اجلهات يف ه ه اجللسة أثناء مناقشة 

ه ا املوضوع املهم. صراحة أنا أسجل حتفظي على ه ا املوقف وأعتربه إهانة 

حنن يهمنا جًدا أن نلتفت إىل أحوال ناقلتنا الوطنية  لنا حنن السلطة التشريعية.

وننتشلها من الوضع املرتدي ال ي وصلت إليه وخاصة أنها تعترب بالفعل رائدة 

 20على مستوى املنطقة، وكما ذكر األع فؤاد احلاجي كل شركات الطريان 

اليت جاءت فيما بعد خرجت من رحم طريان اخلليج وحققت هلا مسعة على 

لدولي  وحققت أرباًحا خيالية وجند يف كل املطارات يف العامل املستوى ا

دعايات هل ه الشركات بينما ال أحد يعرف شيًئا عن طريان اخلليج. هنا أود 
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أن أؤكد تساؤل اللجنة: ما هي الضمانات؟ وملاذا ليس هناك رد على 

استفسارات اللجنة، وخاصة أن ما وصلت إليه األوضاع يف شركة طريان 

هو نتيجة لسياسات خاطئة وعشوائية، ونتيجة لغياب الرؤية الواضحة؟  اخلليج

نريد أن نعرف اآلن هل هناك رؤية واضحة؟ هل هناك اسرتاتيجية واضحة 

 5لصرف ه ا املبلغ؟ ألن املبلغ ليس ببسيط، كيف سيصرف؟ وأين؟ وهل 

سيؤدي ــ كما ذكرت األخت دالل الزايد ــ إىل إصالح أوضاع الشركة 

ليس فقط على  ،د أن نسبة البحرنة يف ه ه الشركة قد ارتفعتحبيث سنج

وإمنا أيًضا على مستوى الوظائف القيادية يف ه ه  ،مستوى الوظائف املكتبية

الشركة. حنن اليوم سنأخ  قراًرا لكن نريد أن نعرف هل القرار ال ي 

 10سنتخ ه اليوم هو القرار الصحيح؟ وإذا وافقنا على ه ا املرسوم كيف 

أننا أخ نا القرار الصحيح وأن ه ا املبلغ سيصرف بالفعل النتشال  سنضمن

 الشركة وإعادة السمعة الطيبة هلا؟ وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكًرا، تفضل األع أ دد إبراهيم بهزاد. 

 

 العضو أمحد إبراهيم بهزاد:

يف الواقع لن أزيد على ما تفضل به اإلخوة  شكًرا سيدي الرئيس، 

 أرى أن بقية اإلخوة لديهم إضافات حول ه ا املوضوع، ولكن لو ألنين

 20استعرضنا سرية شركة طريان اخلليج، ه ه الشركة كانت تعاني أزمات 

مالية من  زمن طويل، واستمرت ه ه األزمات حتى مع تغيري إدارة الشركة، 

فقد تغريت إدارة الشركة أكثر من مرة وكل إدارة تأتي وتعد بأنها ستقوم 

إلصالح وستقلل من ه ه األزمات، ولكن كنا نشاهد أن ه ه األزمات با

تزداد يوًما بعد يوم، إىل أن جاءت حكومة البحرين واستملكت الشركة 

 25بالكامل والتزمت حبل ه ه األزمات وضخت من األموال الكثري حقيقة، ولو 
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أن حكومة البحرين أسست شركة خاصة بها من  البداية لكانت ُكلفتها 

كثري مما صرفناه على ه ه الشركة من أموال، ولألسف إىل اآلن ال أقل ب

تفي اليت سوف تدفع مليون  400 الـ نعرف ما هي االلتزامات وما قيمتها؟ وهل

تكون هناك التزامات أخرى سوف ترتتب وتظهر يف أم سبكل االلتزامات 

 5ًصا املستقبل؟ أضم صوتي إىل اإلخوة ال ين قالوا إن اللجنة كانت أكثر حر

على مترير املرسوم مع أن الشركتني صاحبيت الشأن تغيبتا عن حضور 

اجللسة إلبداء مسببات صرف املبلغ، ل لك ما يهمنا يف الوضع اآلن هو أن 

على الشركة؟ وجيب أن نضع  اليت نعرف ما هي االلتزامات وما هي الديون

أن وبلشركة، حًدا هل ه االلتزامات وهل ه الديون، ل ا أطالب بإعادة هيكلة ا

 10تكون هناك سياسة واسرتاتيجية واضحة لطريان اخلليج، وال تسري بالطريقة 

نها كلما احتاجت إىل أموال يكون األمر أحبيث  ،اليت هي عليها اآلن

ه ا ألن  ،طلبتها من احلكومة واحلكومة تصرف هلا على وجه السرعة

طنني حللت مليون على أشياء ختص املوا 400استنزاف لألموال، لو صرفت 

ل لك قبل أن نصدق على ه ا املرسوم  .مشاكل كثرية أو ساعدت على حلها

 15أرجو من اإلخوة يف اللجنة أن يطالبوا بإعادة املرسوم إىل اللجنة لالجتماع مرة 

أخرى مع املسؤولني يف شركة طريان اخلليج لالستفسار عن كيفية صرف 

يهم رؤية هل ه االحتياجات؟ املبلغ وما قيمة احتياجاتهم املستقبلية؟ وهل لد

 وشكًرا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس 

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

رئيس اللجنة كان دائًما يرص على دعوة شكًرا سيدي الرئيس،  

 25الرد من اجلهات  اللجنة مل يصل إليهاحضور جلسات اجمللس، وإىل الوزراء 



 9املضبطة  م12/12/2011                      ( 59)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

ــ وهي جهات معنية باملرسوم بقانون ــ واالستفسارات اليت أشارت إليها املعنية 

اللجنة يف عجز تقريرها تتعلق مبفاصل صرف أوجه ه ه املبالغ، وخاصة أن 

لعدم جلنة الشؤون التشريعية والقانونية يف جملس النواب رفضت ه ا املرسوم 

ه ه اجتماع عنية وضوح الرؤية، وقد حضر املندوبون من الوزارات واجلهات امل

 5اللجنة وشرحوا هلا األمر ولكن ه ه اللجنة انتهت إىل عدم وضوح الرؤية 

واالسرتاتيجية ومدى قدرتها على وقف اخلسائر، لكن اللجنة املوقرة يف 

جملس الشورى مل تبِد رأيها واكتفت برأي املستشار املالي واالقتصادي 

ية بدون أن يبدي أي رأي آخر، باجمللس ال ي أحال بدوره إىل رأي وزارة املال

املستشار القانوني للمجلس مل ي هب إىل شرح مربرات االستعجال، فأتى 

 10الفقرة والتقرير مل يستوِف الشروط الشكلية اليت أوجبتها  .التقرير ناقًصا

الالئحة الداخلية. لدي سؤال أوجهه إىل األع مقرر من  31األوىل من املادة 

 وقدوهو متعلق بأهم املؤشرات الرئيسية للشركة ــ  2اللجنة: يف املرفق رقم 

هل من املمكن أن ــ ورد باللغة اإلجنليزية وكما تفضلت األخت دالل الزايد 

تلخص لنا ما هي أهم املؤشرات الرئيسية للخطة التشغيلية؟ كيف سنوافق أو 

 15نرفض أمًرا ما وحنن ال نعلم حمتوياته؟! احلساب اخلتامي للشركة باللغة 

( أنا ال أفهم يف ه ه األمور عرف قدر نفسه ًأرحم اهلل امرليزية، )اإلجن

واللجنة مل تكلف نفسها أن تشرح لنا ه ه اخلطة أو ه ه املرفقات، فكيف 

لنا حنن السلطة التشريعية أن نوافق على أي مرسوم بقانون أو نرفضه وحنن ال 

أهميتها وهلا  نعلم حمتواه، وخاصة أن هناك آراء أخرى يف جملس النواب هلا

 20مقدراتها والبد لنا حنن السلطة التشريعية أن نكون على بينة كاملة عند 

حنن غرفة  .إقرار أو رفض أي مرسوم أو مشروع من مشروعات القوانني

فقط، الرقابة تركها الدستور جمللس النواب وليس لدينا  اختصاصنا التشريع

ا هو نوع من االستيضاح من إال حق السؤال، والسؤال ال يؤدي إىل الرقابة وإمن
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اجلهات التنفي ية، وإذا مل نضع كل قدراتنا وكل مؤهالتنا وكل خرباتنا 

 يف العملية التشريعية فعلى الدنيا السالم، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5يف احلقيقة بودي أن أمسع كل مداخالت اإلخوة لكن أود  شكًرا، 

، فيما يتعلق باملراسيم، جاللة امللك يصدر أن أبّين نقطة أرجو االنتباه إليها

فرت حالة االستعجال، ولكن ه ه املراسيم عندما تصدر اه ه املراسيم إذا تو

فهنا يتوقف  ،تصبح ناف ة إال إذا أتت إىل السلطة التشريعية ومل توافق عليها

نفاذ ه ه املراسيم، ه ه نقطة. االستعجال من جانب جاللة امللك تفرضه 

 10وعية وهو من يقدرها، أما بالنسبة إلينا إذا تأخر موضوع إقرار ضرورة موض

ه ه املراسيم فلن يؤثر على نفاذ ه ه املراسيم، وعندما يأتي إلينا مرسوم مثل 

مليون وقد ُصرفت ه ه  400وهناك قرض قيمته  املرسوم املطروح أمامكم

سوم املبالغ لشركة طريان اخلليج، فلو أتى جملسكم ومل يوافق على املر

ُتسرتد ه ه املبالغ وهي صرفت أصاًل؟ حنن نقول ــ كما ذكرت سكيف 

 15األخت دالل الزايد ــ إن ه ه الشركات مثل ممتلكات وطريان اخلليج ووزارة 

املالية تأتي إىل اللجنة كي تربر وتوضح لنا أن ه ا املبلغ ذهب إىل الوجهة 

ل بداًل من أن نضيع الصحيحة اليت على أساسها اعتمد ه ا املبلغ، فل لك أقو

أتي بنتيجة، جيب أن يعود ه ا التقرير يلن اآلن وقتنا يف نقاش طويل وعريض 

إىل اللجنة، وتتم دعوة اجلهات املعنية، فعلى األقل قد يكون ه ا املبلغ 

 20صرف وأدى إىل ما أداه بالنسبة إىل الشركة واألهداف املوضوعة واالعتبارات 

فأرى ــ اختصاًرا للوقت ــ أن نعطيهم فرصة،  اليت أدت إىل صرف ه ه املبالغ،

فتأخركم يف إقرار املرسوم لن يؤدي إىل شيء، ألن املرسوم أقر واملبالغ 

 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور األع  تفضلصرفت. 
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 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

اقرتاحك مقدر وحتًما هو إجيابي ولكن من  شكًرا سيدي الرئيس، 

 من حضروا قبل أشهر ليعطونا ه ه التفاصيل سوف يستجيبون...يضمن لنا أن 

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

رئيس الوزراء امللكي هناك توجيه صدر عن صاحب السمو ، عفًوا 

الوزراء واملسؤولني على حضور جلسات اجمللس، وأعتقد أنه إذا فيه يث 

 األع خالد حسني املسقطي. تفضلمتت دعوتهم سيحضرون. 

 

 10 خالد حسني املسقطي: العضو

وأشكرك على االقرتاح ال ي تفضلت به، شكًرا سيدي الرئيس،  

وأعتقد أن الرسالة واضحة وهي أننا نطلب حضور مجيع اجلهات، وأمتنى يف 

الوقت نفسه أن يوي تقريرنا القادم عند عرضه على اجمللس املعلومات 

ألسبوعية، ، وأمتنى ك لك حضور ه ه اجلهات جلسة اجمللس ااملطلوبة

 15وه ا ال يعين أن طريقة تقديم التقرير ستتغري، ومع احرتامي ملن أبدى رأيه يف 

طريقة تقديم التقرير فإنه توجد هيئة مستشارين وبها مستشارون وهم من 

يوافقون على طريقة التقرير وما جاء به، وال أنتظر أن يقول لي أحد إن ه ه 

تقرير، ستظل طريقة تقديم هي الطريقة الصحيحة، وتوجد شكليات يف ال

 التقرير كما هي ولكن مع تزويده مبعلومات إضافية، وشكًرا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األع إبراهيم حممد بشمي.تفضل شكًرا،  

 

 إبراهيم حممد بشمي: العضو

 25اليوم يف جريدة أخبار اخلليج يقول الكاتب شكًرا سيدي الرئيس،  

قريًبا طريان اخلليج باي باي ولن »مقاله: الصحفي حمميد احملميد يف نهاية 
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، أعتقد أن ه ه نقطة مهمة، وإذا كان قد اخت  قرار رمسي حبل «أزيد

الشركة أو تصفيتها فإننا نريد أن نعرفه، ألن كل نقاشنا سيكون بال 

أننا نبكي على اللنب املسكوب. أعتقد أن ه ه النقطة مهمة كجدوى، و

ا اخلرب توجست من أن يتحول مطار جًدا، ومع األسف عندما قرأت ه 

 5البحرين إىل مطار إقليمي وأن نستجدي أن تأتي الطائرات لتنقل املسافرين، 

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األع علي عبدالرضا العصفور. تفضل، شكًرا 

 10 

 علي عبدالرضا العصفور: العضو

ان مليون لشركة طري 400أعتقد أن قرض الـ  شكًرا سيدي الرئيس، 

اخلليج لن يكون آخر قرض، ولكن لو فكرت احلكومة يف يوم من األيام 

املساكن، وسألت املواطنني: مثل مليون إىل البنية التحتية  400أن توجه الـ 

 15أيهما أفضل؟ فأعتقد أن الناس سيتمنون أن توجه إىل بناء املساكن، ولدينا 

يتقاضى الواحد منهم  معلومات، فتصور أن الطهاة املوجودين يف طريان اخلليج

آالف دينار، واكتشفنا أيًضا أن الشركة ال تقوم بالطبخ وهناك  3راتًبا قدره 

شركة أخرى توفر ذلك، هؤالء الطهاة ال يقومون إال برتتيب ما يقدم يف 

مدير  آالف دينار!  3األطباق فقط، ويتقاضى كل واحد منهم راتًبا قدره 

 20آالف دينار، أكيد أن ه ه  10تبه يفوق إقليمي ينتقل من منطقة إىل أخرى را

مليون سنوًيا فإن ذلك لن  400الشركة لو أعطيتها آالف املاليني وليس 

يكفيها، والدليل أنه لو حاولت احلكومة أن تعرض ه ه الشركة ــ كما 

قال األع إبراهيم بشمي ــ للبيع أو للتصفية فلن يكون هناك من يشرتيها، 

ج إىل متابعة تامة واكتشاف اخللل املوجود أعتقد أن ه ه الشركة حتتا
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والفساد اإلداري، وإذا وصلنا إىل ه ا احلل فستكون شركة مرحبة بالفعل، 

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 هل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟شكًرا،  

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10جمللس على إعادة التقرير إىل اللجنة هل يوافق اإذن يقفل باب النقاش.  

 ملزيد من الدراسة؟
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 . واآلن أرفع اجللسة لالسرتاحة.إذن يعاد التقرير إىل اللجنة 

 

 ثم استؤنفت( مدة نصف ساعة )رفعت اجللسة
  

 20 الرئيـــــــــــــــس:

ند التالي من جدول األعمال وننتقل إىل الب، بسم اهلل نستأنف اجللسة 

واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 

خبصوص مشروع قانون بشأن إقامة منطقة جتارية حرة بني دول جملس 

التعاون لدول اخلليج العربية ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية )إفتا(، 

 25األع عبدالر دن  . وأطلب من2011 ( لسنة37املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.  حممد مجشري
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 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

بسم اهلل الر دن الرحيم، أنقلكم اآلن من شكًرا سيدي الرئيس،  

املطبات اجلوية إىل مواضيع تتسم باهلدوء والسكينة. بدايًة أطلب تثبيت 

 املضبطة. التقرير ومرفقاته يف
 5 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 
 

 (121 / صفحة3  )انظر امللحق

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

سس العامة ملشروع القانون. تفضل األع سنبدأ مبناقشة املباد  واأل

 مقرر اللجنة.
 

 20 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

ترى اللجنة أهمية املوافقة على مشروع قانون شكًرا سيدي الرئيس،  

بشأن إقامة منطقة جتارية حرة بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

رافق للمرسوم امللكي رقم ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية )إفتا(، امل

م، وذلك ألن إبرام ه ه االتفاقيات يأتي يف إطار ما تنص 2011( لسنة 37)

 25عليه املادة الثانية من االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول جملس التعاون 

لدول اخلليج العربية من قيام دول اجمللس يف سبيل إجياد شروط أفضل 

تصادي الدولي برسم سياساتها وعالقاتها وظروف متكافئة يف التعامل االق

االقتصادية بصفة مجاعية جتاه الدول والتكتالت والتجمعات اإلقليمية 

األخرى، واهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية من خالل عقد االتفاقيات 

 30االقتصادية مع الشركاء التجاريني. كما أن ه ه االتفاقيات تهدف إىل تعزيز 
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دية بني دول اجمللس ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية العالقات االقتصا

وإمارة ليختنشتاين، ومملكة النرويج، واالحتاد  ،)إفتا(، مجهورية أيسلندا

السويسري، بهدف تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد األطراف ال ي 

 أسسته منظمة التجارة العاملية لتنمية التعاون اإلقليمي والدولي للمساهمة يف

 5 التنمية املتناسقة وتوسيع التجارة العاملية، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .املؤيد عبدالر دن خالد األع تفضلشكًرا، هل هناك مالحظات؟  
 

 10 :املؤيد عبدالرمحن خالد العضو

لقد سبق أن سألت حني كان الكالم عن  الرئيس، سيدي شكًرا 

ت هل هي موازية أو مشابهة التفاقية االتفاقية مع دول أمريكا اجلنوبية، سأل

( األمريكية، وقيل لي إنها جمرد م كرة تفاهم على البدء يف FTAالـ )

املفاوضات، أي أنها كانت جمرد اتفاقية إطارية. واآلن أنا أسأل عن االتفاقية 

 15اليت حنن بصددها، فنحن من  ثالث أو أربع سنوات كلما ذهبنا إىل أوروبا 

خرون اتفاقية التجارة احلرة؟ هناك تأخري حدث ؤا ملاذا تيف مؤمترات يسألونن

ملدة طويلة، ويبدو أن التأخري يأتي من جانب دول جملس التعاون، فهل يتكرم 

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة بإلقاء الضوء على أسباب 

ة مع ( املوقعFTAالتأخري ال ي حصل، وهل ه ه االتفاقية مشابهة التفاقية الـ )

 20 أمريكا؟ وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .كانو عبدالعزيز سعود األع تفضل شكًرا، 

 

 25 :كانو عبدالعزيز سعود العضو

القانون مل ي كر الدولة اليت سيقام عليها  الرئيس، سيدي شكًرا 

 مقر ه ا االحتاد، فهل أقر ه ا األمر أم مل يقر بعد؟
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 :الرئيـــــــــــــــس

 مل ُي كر يف القانون؟ما ال ي  
 

 :كانو عبدالعزيز سعود العضو

 5 دولة املقر.  

  

 :الرئيـــــــــــــــس

الدكتور عبداهلل أ دد منصور وكيل وزارة الصناعة تفضل األع  

 .والتجارة لشؤون التجارة
 10 

 لشؤون التجارة:  وكيل وزارة الصناعة والتجارة

ألمر لوزارة املالية، سأترك اإلجابة عن ه ا اشكًرا سيدي الرئيس،  

ألن وزارة املالية هي املعنية مبتابعة املفاوضات مع الدول والتكتالت املختلفة، 

ولكن حبسب معلوماتي فإن ه ه االتفاقية هي اتفاقية إطارية، أي أنها ُتمهد 

 15لبدء املفاوضات، والتفاصيل تأتي بعد املفاوضات يف االتفاقية، وختتلف عن 

دول األوروبية اليت ذكرها األع خالد املؤيد، واإلخوان املفاوضات اليت مع ال

يف وزارة املالية ميكن أن يلقوا الضوء أكثر على تفاصيل ه ه االتفاقية 

اإلطارية، أما االتفاقية اليت يتحدث عن تأخريها فهي اتفاقية فعلية ذات 

( مع أمريكا، ولكن لظروف معينة تتعلق FTAتفاصيل على غرار اتفاقية الـ )

 20اختالفات بني دول جملس التعاون واالحتاد األوروبي على بعض املواد؛ تأخر ب

 التصديق عليها، وشكًرا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

سامي حممد  ديد مدير إدارة العالقات شكًرا، تفضل األع  

 25 االقتصادية بوزارة املالية. 

 

 :مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة املالية

هناك فرق بني اتفاقية التجارة احلرة بني دول ي الرئيس، شكًرا سيد 

جملس التعاون واالحتاد األوروبي، وبني االتفاقية اليت حنن بصددها. اآلن 
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حنن بصدد اتفاقية جتارة حرة بني دول جملس التعاون ودول رابطة التجارة 

( FTAالـ )إفتا(، وهي أربع دول فقط  م ذكرها. موضوع الـ )األوروبية  احلرة

مع االحتاد األوروبي نقاشه طويل، وهناك أسباب للتأخري، وهي ختتلف 

بشكل كامل عما هو معروض أمام جملسكم املوقر. اإلحصائيات التجارية 

 5ــ أحب أن أستغل ه ه الفرصة ل كرها ــ تفيد بأن البحرين يوجد بينها وبني 

كان  م2010ه ه الكتلة تعاون جتاري يف االسترياد والتصدير، يف عام 

 202مليوًنا من كل أعضاء الكتلة، والتصدير كان  91االسترياد مبا قيمته 

مليون من البحرين إىل ه ه الكتلة. البحرين متثل الشريك يف االسترياد رقم 

 الـ )إفتا(، وشكًرا.األوروبية لكتلة رابطة التجارة احلرة  47
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ح علي حممد.صالالدكتور شكًرا، تفضل األع  
 

 :حممدالدكتور صالح علي  العضو

 15استكمااًل ملا تفضل به ممثل وزارة املالية، شكًرا سيدي الرئيس،  

ورًدا على سؤال األع سعود كانو، ه ه اتفاقية إقامة جتارة حرة بني دول 

جملس التعاون ومنطقة التجارة احلرة األوروبية الـ )إفتا( اليت تضم أربع دول 

النرويج وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين، ه ه الدول األربع متثل ما هي سويسرا و

ُيعرف برابطة التجارة احلرة األوروبية، ويف التقارير هناك رأي للجهات 

 20ه ه اتفاقية تأتي يف ظل التكتالت االقتصادية والتجارية اليت  .الرمسية

 حتصل يف العامل، وسيكون مردودها على دول جملس التعاون بشكل عام،

وعلى مملكة البحرين بشكل خاص، مردوًدا إجيابًيا عند إقامة مثل ه ا 

التعاون بني دول منطقة جملس التعاون اخلليجي وبني منطقة رابطة التجارة 

 احلرة األوروبية، وشكًرا. 

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
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 وضي:علولوة صاحل ال العضو

لدي استفسار، ه ه الدول اليت أشار إليها يدي الرئيس، شكًرا س 

األع الدكتور صالح علي، هل هي عضو يف منظمة التجارة العاملية، أم ال؟ 

وهل ستكون هل ه االتفاقية موجباتها بالنسبة إىل اتفاقية التجارة العاملية؟ وال 

 5ارة أقصد اتفاقية التجارة احلرة مع أمريكا، ألنين أعرف أن منظمة التج

العاملية أغلب الدول منضمون إليها، مبا يف ذلك مملكة البحرين، وفرتة 

السماح مل تدخل حيز النفاذ حتى تارخيه، فهل ه ه الدول أعضاء يف منظمة 

التجارة العاملية؟ وما هي املواد اليت قد تتعارض ــ وقد تستفيد منها البحرين ــ 

 مع اتفاقية التجارة العاملية؟ وشكًرا. 

 10 

 :ئيـــــــــــــــسالر

يا أخت لولوة، البحرين عضو يف منظمة التجارة العاملية، شكًرا،  

وه ه الدول أيًضا أعضاء يف منظمة التجارة العاملية، حنن بيننا وبني الواليات 

املتحدة األمريكية اتفاقية جتارة حرة، وكلتا الدولتان من أعضاء منظمة 

 15الثنائية ال تتعارض مع اتفاقية منظمة  التجارة العاملية، أي أن االتفاقيات

التجارة العاملية، بل على العكس هي تعطي امتيازات أكرب وأكثر مما 

تعطي منظمة التجارة العاملية، بناء على موافقة الطرفني. أنا أعتقد أن ه ا هو 

 .مقرر اللجنةتفضل األع الرأي. 

 

 20 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

هدف هل ه االتفاقية هو رفع التبادل  أهمشكًرا سيدي الرئيس،  

التجاري بني دول جملس التعاون ورابطة منظمة التجارة احلرة األوروبية، وه ه 

الدول ــ كما قال بعض اإلخوان ــ أعضاء يف منظمة التجارة العاملية، ه ه 

( للتنمية WTOاالتفاقية جاءت على أسس أسستها منظمة التجارة العاملية )

 25ليمي والدولي، فكلها تتماشى مع توجهات منظمة التجارة والتعاون اإلق

 العاملية، وشكًرا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 صالح علي حممد.الدكتور شكًرا، تفضل األع  
 

 :حممدالدكتور صالح علي  العضو

 5من  113إذا رجع السادة األعضاء إىل الصفحة شكًرا سيدي الرئيس،  

ستشار اجمللس للشؤون املالية واالقتصادية جدول األعمال سيجدون أن تقرير م

ذكر مزايا وإجيابيات ه ه االتفاقية، وسأذكر فقط مقتطفات منها. هناك 

مكاسب كبرية يف جمال اخلدمات: ضمان معاملة خاصة للقطاعات 

احلساسة يف دول جملس التعاون اخلليجي، احلصول على تنازالت من اجلانب 

 10ألهمية التصديرية، ستسهم يف توفري فرص األوروبي يف بعض القطاعات ذات ا

جيدة لتنمية التجارة اخلارجية بني دول جملس التعاون وج ب االستثمارات 

األجنبية ونقل التكنولوجيا عالية املستوى، كما أن السلع يف ه ه االتفاقية 

بني دول جملس التعاون ومنطقة التجارة احلرة هي يف األساس السلع الزراعية 

 اعية، وشكًرا. والسلع الصن
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكًرا، تفضل األع  
 

 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

 20من  120أهم شيء أنه إذا ذهبنا إىل صفحة شكًرا سيدي الرئيس،  

جدول األعمال، سنجد أن هناك جدواًل يبّين التبادل التجاري بني مملكة 

، 133,114يج يف بند إعادة التصدير لنروالبحرين ودول اإلفتا، وسنالحظ أن ا

ماليني بينما االسترياد حوالي مليون وستمائة ألف يف سنة  3والتصدير حوالي 

ماليني، بينما  7، والتصدير إعادة التصدير ألًفا 192 سويسرام، ويف 2010

 25ماليني، فأمتنى بعد التوقيع على ه ه االتفاقية زيادة ه ه  5االسترياد 

 . النسب، وشكًرا
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
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 وضي:علولوة صاحل ال العضو

أمتنى على األع الدكتور صالح علي إعادة شكًرا سيدي الرئيس،  

 أرقام الصفحات اليت أشار إليها ألمتكن من املتابعة، وشكًرا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 صالح علي حممد. الدكتورشكًرا، تفضل األع  
 

 حممد: الدكتور صالح علي  العضو

املتعلقة برأي  114إىل  112الصفحات هي من شكًرا سيدي الرئيس،  

 10املستشار االقتصادي واملالي للمجلس، املوجود يف جدول أعمال اجللسة 

 األصلي، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
 15 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

أفهمتنا أن ه ه الدول هي أعضاء يف منظمة سيدي الرئيس، شكًرا  

االقتصادي التجارة العاملية، والكالم ال ي أثري خبصوص رأي املستشار 

املالي مل يبني بالتحديد املزايا اليت ستحصل عليها الدول اخلليجية ومن بينها و

 20يت نصت عليها منظمة التجارة مملكة البحرين، باإلضافة إىل احلقوق ال

العاملية، يف نفس الوقت ه ه االتفاقية حددت السلع واملنتجات واهلدف وكل 

 هيما هو مطلوب، لكن السؤال هو: َمن سيقوم مبباشرة ه ه االتفاقية؟ هل 

 أمانة جملس التعاون أم كل دولة على حدة؟ وشكًرا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 ات أخرى؟هل هناك مالحظ شكًرا،  

 (ال توجد مالحظات)
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 :الرئيـــــــــــــــس

 مشروع القانون من حيث املبدأ؟ هل يوافق اجمللس على  
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

مناقشة مواده مادة وننتقل إىل  مشروع القانون من حيث املبدأ.قر يإذن  

 تفضل األع مقرر اللجنة.مادة، 
 

 10 :حممد مجشريعبدالرمحن  العضو

كما جاءت من الديباجة توصي اللجنة باملوافقة على  الديباجة:  

 احلكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل هناك مالحظات على الديباجة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق اجمللس على الديباجة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ، تفضل األع مقرر اللجنة.وىلقر الديباجة. وننتقل إىل املادة األإذن ُت 

 

 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من  املادة )األوىل(: 

 احلكومة.
 30 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 ــــــــس:الرئيـــــــ

 هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن ُتقر ه ه املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األع مقرر اللجنة. 
 

 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

 10توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من  املادة )الثانية(: 

 كومة.احل
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ 
 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟ 
 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

به ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع إذن ُتقر ه ه املادة. و 

 25 هل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟  القانون، ف

 

 )أغلبية موافقة(     

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 30أخ  الرأي النهائي على مشروع القانون بعد هل يوافق اجمللس على  

 مضي ساعة من اآلن؟
  

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

اعة إذن سوف يؤخ  الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي س 

بند التالي من جدول أعمال اجللسة واخلاص إىل الاآلن . وننتقل من اآلن

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

 5شروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل معاهدة )بودابست(، بشأن م

صة االعرتاف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض االجراءات اخلا

م، وأطلب من األخت 2009لسنة  15بالرباءات املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل. 
 

 10 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف  

 املضبطة. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟ هل يوافق اجمللس على  

 

 )أغلبية موافقة(

 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 
 20 

 (131 / صفحة4)انظر امللحق 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 سنبدأ مبناقشة املباد  واألسس العامة ملشروع القانون. تفضلي األخت

 25 مقررة اللجنة.

 

 :خضوري إيلي دينا نانسي العضو

تعترب معاهدة )بودابست( معاهدة دولية وقعت  الرئيس، سيدي شكًرا 

 21م، و م تعديلها يف تاريخ 1977بريل إ 21هنغاريا يف تاريخ ــ يف بودابست 
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م، وتتوىل اإلدارة واإلشراف على ه ه املعاهدة املنظمة العاملية 1910سبتمرب 

الفكرية )الويبو(، وتلزم املعاهدة الدول األعضاء بإيداع الكائنات  للملكية

الدقيقة يف سلطة إيداع دولية معرتف بها ألغراض االجراءات اخلاصة 

بالرباءات، سواء كانت تلك السلطة يف أراضي الدولة امل كورة أو خارجها، 

 5هدة وقد تدارست اللجنة مشروع القانون باملوافقة على االنضمام إىل معا

بودابست بشأن االعرتاف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض 

 13االجراءات اخلاصة بالرباءات خالل اجتماعها اخلامس املنعقد بتاريخ 

م، وقد  م تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب 2011نوفمرب سنة 

ية السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة اخلارج

 10واهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية واملستشار 

القانوني لشؤون اللجان باجمللس، وقد اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ال ي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع 

ت على رأي جملس القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية، كما اطلع

النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، ورأت اللجنة أهمية املوافقة على 

 15مشروع القانون اتساًقا مع ما ُنص عليه يف البند )د( من الفقرة الثانية من املادة 

( من الفصل الرابع عشر من االتفاقية بشأن إنشاء منطقة للتجارة 1-  14)

مريكية، واليت تتطلب االنضمام إىل عدد من احلرة مع الواليات املتحدة األ

االتفاقيات واملعاهدات املتعلقة بامللكية الفكرية، استجابة لتوجه اململكة 

حنو الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما أن انضمام مملكة البحرين إىل ه ه 

 20املعاهدة يعزز مسعتها ومكانتها الدولية يف جمال  داية حقوق امللكية 

عام وامللكية الصناعية بوجه خاص، وهو ما يوجد مناًخا  الفكرية بوجه

مالئًما للمزيد من االستثمارات لدعم االقتصاد الوطين، وعليه توصي اللجنة 

االنضمام إىل معاهدة بودابست بشأن االعرتاف بباملوافقة على مشروع القانون 

من  تالدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض االجراءات اخلاصة بالرباءا

 25، واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق، حيث املبدأ

 وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟ مالحظات هناك هلشكًرا،                    
 

 (مالحظات توجد ال)

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 مشروع القانون من حيث املبدأ؟  على اجمللس يوافق هل                  
 

 (موافقة أغلبية)

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

مناقشة مواده مادة      إىل وننتقل. مشروع القانون من حيث املبدأ قري إذن

 .اللجنة مقررة األخت تفضليمادة. 
 

 15 :خضوري إيلي دينا نانسي العضو

 بالتعديلمسمى املشروع  على باملوافقة اللجنة توصي  مسمى املشروع:

 .التقرير يف الوارد
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 مسمى املشروع؟  على مالحظات هناك هل

 

 (مالحظات توجد ال)

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 اللجنة؟ بتعديلمسمى املشروع  على اجمللس يوافق هل 

 

 (موافقة أغلبية)

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 30 تفضليالديباجة،  إىل وننتقل. مسمى املشروع بتعديل اللجنة قري إذن

 .اللجنة مقررة األخت
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 :خضوري إيلي دينا نانسي العضو

 يف الوارد بالتعديلالديباجة  على باملوافقة اللجنة توصي: الديباجة

 .التقرير
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 الديباجة؟ على مالحظات هناك هل
 

 (مالحظات توجد ال)

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 اللجنة؟ يلبتعد الديباجة على اجمللس يوافق هل 
 

 (موافقة أغلبية)

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلي ،األوىل املادة إىل وننتقل. بتعديل اللجنة الديباجة ُتقر إذن

 .اللجنة مقررة األخت
 

 :خضوري إيلي دينا نانسي العضو

 20 يف الوارد بالتعديل املادة ه ه على باملوافقة اللجنة توصي (:األوىل) املادة

 .التقرير
 

 :ــــــــــــــسالرئيـ

 املادة؟ ه ه على مالحظات هناك هل
 25 

 (مالحظات توجد ال)

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 اللجنة؟ بتعديل املادة ه ه على اجمللس يوافق هل
 30 

 (موافقة أغلبية)
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 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلي التالية، املادة إىل وننتقل. بتعديل اللجنة املادة ه ه ُتقر إذن

 .اللجنة رةمقر األخت
 

 5 :خضوري إيلي دينا نانسي العضو

 الوارد بالتعديل املادة ه ه على باملوافقة اللجنة توصي (:الثانية) املادة

 .التقرير يف
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 املادة؟ ه ه على مالحظات هناك هل

 

 (مالحظات توجد ال)

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 اللجنة؟ عديلبت املادة ه ه على اجمللس يوافق هل

 

 (موافقة أغلبية)

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20به ا نكون قد انتهينا من مناقشة و. بتعديل اللجنة املادة ه ه ُتقر إذن 

 يه يف جمموعه؟ عل اجمللس يوافق هلمواد مشروع القانون، ف
  

 (موافقة أغلبية)

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

على مشروع القانون بعد أخ  الرأي النهائي ل يوافق اجمللس على ه

 مضي ساعة من اآلن؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 30 
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 :الرئيـــــــــــــــس

إذن سوف يؤخ  الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة  

اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة  وننتقل .من اآلن

شروع قانون بتعديل تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص م

 5م، 2002لسنة  21من املرسوم بقانون رقم  2من املادة  2الفقرة )د( من البند 

م. 2011لسنة  11بشأن املعامالت اإللكرتونية املرافق للمرسوم امللكي رقم 

وأطلب من األخت مجيلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة 

 فلتتفضل. 
 

 10 :سلمان علي مجيلة العضو

 بدايًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة. الرئيس، سيدي ًراشك
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟  

      15 

 )أغلبية موافقة(

  

 :الرئيـــــــــــــــس

 ذن يثبت التقرير يف املضبطة. إ

 20  (113/ صفحة 1انظر امللحق )

 :الرئيـــــــــــــــس

 تاألخ يتفضلسنبدأ مبناقشة املباد  واألسس العامة ملشروع القانون. 

 .اللجنة ةمقرر
 

 25 :سلمان علي مجيلة العضو

بداية البد من اإلشارة إىل أن املادة الثانية من  الرئيس، سيدي شكًرا

املرسوم بقانون تنص يف بندها األول على سريان أحكام ه ا القانون على 

لكرتونية، ويف بندها الثاني نصت على استثناء السجالت والتوقيعات اإل

بعض املعامالت من أحكامها على سبيل احلصر وأوردتها من الفقرة )أ( إىل 
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الفقرة )هـ(، وأن التعديل قد ورد على الفقرة )د( باستبداهلا بالنص التالي: 

، وأن «السندات القابلة للتداول فيما عدا نظام مقاصة وتسوية الشيكات»

لفت بدراسة ومناقشة مشروع القانون وبناء عليه قامت مبناقشته اللجنة ُك

واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء 

 5اللجنة واملستشار القانوني للمجلس، وخلصت اللجنة إىل أهمية املشروع ال ي 

عملية  الطريق اإللكرتوني بإخضاعبيهدف إىل توفري نظام ملقاصة الشيكات 

املقاصة اإللكرتونية ألحكام املعامالت اإللكرتونية مما يساعد على 

االستعانة بالسجالت اإللكرتونية كإحدى طرق اإلثبات، ويف ضوء ذلك 

من  2أوصت اللجنة باملوافقة على مشروع القانون بتعديل الفقرة )د( من البند 

 10ملعامالت م، بشأن ا2002لسنة  21من املرسوم بقانون رقم  2املادة 

اإللكرتونية من حيث املبدأ، واألمر معروض على جملسكم املوقر، 

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15   ؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.مالحظات هناك هلشكًرا، 

 

 :العريض عبدالنيب رباب العضو

حنن وافقنا على تطبيق املعاملة اإللكرتونية  الرئيس، سيدي شكًرا

يف اجللسات بعكس ذلك، حيث  أمن استخدام األوراق لكننا نفاجلنقلل 

 20تفوتنا الكثري من األمور بسبب عدم قدرتنا على املتابعة؛ ألن اجللسات 

موجودة على ه ا اجلهاز فقط ووجود أي خلل يعطل عملنا، فأرى أن نعود إىل 

 املعامالت الورقية أفضل من املعامالت اإللكرتونية. صحيح أن املعامالت

اإللكرتونية هي إضافة جيدة جًدا لتسهيل املعامالت اخلدماتية، ولكن لدي 

سؤال إىل مصرف البحرين املركزي ــ على اعتبار أنه أكثر جهة سوف 

 25هل ا تعتمد ه ه املعامالت ــ وهو: هل املؤسسات املالية املوجودة حالًيا مستعدة  

ائق الوحيد هو نهم مستعدون من  فرتة ولكن العأاملوضوع، حبسب علمي 

 وجود التشريع احلالي. كما أن جملس الوزراء يف جلسته األخرية 
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ــ كما أعتقد ــ  قرر إحالة مشروع قانون بشأن املعامالت اإللكرتونية إىل 

هيئة اإلفتاء والتشريع إلبداء الرأي، ومعنى ذلك أنه سيأتينا مشروع قانون 

لنا أيًضا ما هو ه ا املشروع؟  بشأن املعامالت اإللكرتونية، فأمتنى أن ُيوضح

 وما هي التعديالت اليت أجريت عليه؟ وشكًرا.
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

تفضل األع الدكتور عبداهلل أ دد منصور وكيل وزارة الصناعة  

 والتجارة لشؤون التجارة.

 

 10 وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:

رد إىل وزارتنا أبًدا، فهو من ه ا املوضوع مل يشكًرا سيدي الرئيس، 

اختصاص وزارة العدل، ألن املعامالت اإللكرتونية حتتاج إىل تقنني لكي 

يأخ  بها النظام القضائي يف اململكة، ه ا هو أساس املوضوع لكي تتبع أي 

شركة أو أي بنك أي إجراء أو أي وثيقة إلكرتونًيا ــ والتصديق إلكرتونًيا ــ 

 15لقضائي يف البحرين نظام اإلثبات، ورمبا وزارة العدل جيب أن يقبل النظام ا

 أكثر اختصاًصا يف ه ا املوضوع، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة شكًرا، تفضل األع  

 20 .العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 

 :املستشار القانوني بوزارة العدل

اليوم للحديث عن ه ا  لألسف مل آِت رئيس،شكًرا سيدي ال 

 املوضوع، وليست لدي أي فكرة عنه، وشكًرا.
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

أ دد حممد بوحجي مدير إدارة اخلدمات ل األع ضشكًرا، تف 

 .املصرفية باملصرف املركزي
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 :صرف املركزياخلدمات املصرفية بامل مدير إدارة

يكات، عقدنا اجتماًعا مع خبصوص الش شكًرا سيدي الرئيس، 

البنوك وأّهلنا مجيع البنوك، ووضعنا شركة متخصصة تقوم به ا املشروع، 

وحنن نعمل على ه ا املشروع من  سنة أو أكثر قلياًل، فالبنوك تعلم به، 

 5وأوضحنا للجمهور أن ه ه النوعية من الشيكات سنعتمدها بعد املوافقة على 

 القانون، وشكًرا.

 
 :ـــــــسالرئيــــــــ

األخت رباب العريض سألت: ه ا املشروع بقانون معروض  شكًرا،

 10علينا للموافقة عليه، وهناك مشروع قانون يعد بشأن املعامالت اإللكرتونية، 

تفضل سعادة األع السيد عبدالعزيز بن  فهل ه ان املشروعان يتعارضان؟

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤحممد الفاضل وزير ش

 
 جملسي الشورى والنواب:ون ؤش وزير

 15ه ا املوضوع يتعلق بالشيكات وهناك حاجة  شكًرا معالي الرئيس، 

أيام، وبه ا  3مستعجلة إىل املقاصة كما ُذكر، فالشيكات اآلن تأخ  فرتة 

التعديل ستكون املقاصة خالل يوم، فه ا دعم كبري ملركز البحرين املالي. 

املشروع بكثري، وبه تعديالت  أما املشروع اآلخر فهو مشروع أكرب من ه ا

على مواد كثرية على اعتبار أنه ينظر إىل مسألة استخدام املعامالت 

 20 رباإللكرتونية بصورة أكرب، وهو يقدم ميزات أكثر وفيه استخدام أك

لإلنرتنت وأمور كثرية يف املعامالت البنكية، وه ا املشروع جاء لوجود 

 النسبة للشيكات، وشكًرا.حاجة مستعجلة اآلن وهي تسريع املقاصة ب

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 
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 رباب عبدالنيب العريض: العضو

هل سيتم حفظ السجالت اإللكرتونية من شكًرا سيدي الرئيس،  

خالل البنك صاحب الشيك أم البنك ال ي أودع فيه الشيك؟ ه ه نقطة مهمة 

هناك نسخة إلكرتونية ونسخة ورقية، وسيكون االحتفاظ  بالنسبة لنا، ألن

 5 بالنسختني، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

أ دد حممد بوحجي مدير إدارة اخلدمات ل األع ضشكًرا، تف 

 .املصرفية باملصرف املركزي
 10 

 :مدير إدارة اخلدمات املصرفية باملصرف املركزي

ن قبل البنك امُلودع، إيداع الشيك يكون م شكًرا سيدي الرئيس، 

وستكون لديه النسخة األصلية، والشيك سيمرر من خالل ه ا النظام، 

فالشيك األصلي سيكون مع املودع، وبعدها سرتسل نسخة إلكرتونية من 

 15 ه ا الشيك إىل البنك اآلخر، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
 

 20 وضي:عاحل اللولوة ص العضو

ذكر سعادة وزير شؤون جملسي الشورى شكًرا سيدي الرئيس،  

والنواب أن هناك مشروع قانون للمعامالت اإللكرتونية، ولدي استفسار: ه ا 

م بشأن 2002لسنة  21املشروع بقانون أتى ليعدل املرسوم بقانون رقم 

قانون، وهنا املعامالت اإللكرتونية، فهل ه ا سيكون تعدياًل كاماًل هل ا ال

 25سيكون التعديل جزئًيا؟ ألنه خبصوص التعديالت اجلزئية يف ظل التعديالت 

 العامة هناك رأيان، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع أ دد إبراهيم بهزاد. 
 30 
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 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

لدي استفسار: متى يعرف مودع الشيك أنه شكًرا سيدي الرئيس،  

للصرف؟ اآلن الشيك ي هب إىل البنك، إذا كان من البنك نفسه فإنه  قابل

 3يعرف يف الوقت نفسه، ولكن إذا كان مسحوًبا على بنك آخر فإنه ينتظر 

 5 أيام، بعد تطبيق ه ا النظام متى يعرف... 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحظات أخرى؟يف اليوم نفسه.  
 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 :ــــــــــــــــسالرئيـ

 هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟ 
 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

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

 مادة، تفضلي األخت مقررة اللجنة.

 20 

 :العضو مجيلة علي سلمان
كما جاءت من  الديباجةجنة باملوافقة على توصي اللالديباجة:   

 احلكومة.
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحظات على الديباجة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على الديباجة؟ 

 )أغلبية موافقة(

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 ةمقرر تاألخ ي، تفضلألوىلاإذن ُتقر الديباجة. وننتقل إىل املادة  

 اللجنة.
 

 مجيلة علي سلمان: العضو

 10توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من  (:األوىلاملادة ) 

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ 
 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ه املادة؟هل يوافق اجمللس على ه  

 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ةمقرر تاألخ يإذن ُتقر ه ه املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل 

 25 اللجنة.

 

 مجيلة علي سلمان: العضو

توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من  (:الثانيةاملادة ) 

 احلكومة.
 30 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ناك مالحظات على ه ه املادة؟هل ه 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع إذن ُتقر ه ه املادة.  

 القانون، فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
 

 15 لبية موافقة()أغ

 

 :الرئيـــــــــــــــس

، هل نستطيع أن نأخ  الرأي النهائي لمجلسلقانوني لستشار ااملاألع  

 على مشروع القانون اآلن؟ تفضل.
 20 

 :لمجلسلقانوني لستشار اامل

ه ا ممكن إذا وافق اجمللس على ذلك، شكًرا سيدي الرئيس،  

لوبة يف ه ا احلالة أغلبية ويكون التصويت نداًء باالسم ألن األغلبية املط

 موصوفة، وهي موافقة أغلبية أعضاء اجمللس، وشكًرا.

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، هل يوافق اجمللس على أخ  الرأي النهائي على مشروع  

 القانون اآلن؟
 

 30 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 م للمجلس.تفضل األع عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العا 
 

)وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداًء  

 5 باالسم على املرسوم بقانون(

 

 العضو إبراهيم حممد بشمي:

  )غري موجود(.
 

 10 العضو أمحد إبراهيم بهزاد:

  موافق.
 

 العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

 موافقة.
 15 

 العضو مجال حممد فخرو:

 موافق.
 

 عضو مجعة حممد الكعيب:ال

 20 موافق.

 

 العضو مجيلة علي سلمان:

  موافقة.

 

 25 العضو جهاد حسن بوكمال:

 )غري موجود(.

 

 العضو خـالد حسني املسقطي:

  موافق.

 30 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

  )غري موجود(.
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 العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:

  موافق.
 

 دي:العضو خليل إبراهيم الذوا

 5  موافق.

 

 العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:

  .ةموافق
 

 10 العضو رباب عبدالنيب العريض:

  .ةموافق
 

 العضو سعود عبدالعزيز كانو:

  موافق.
 15 

 العضو مسرية إبراهيم رجب:

  موافقة.
 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

 20 موافق.

 

 :حممدالعضو الدكتور صالح علي 

 موافق.  
 

 25 بداهلل العويناتي:العضو عبداجلليل ع

  موافق.
 

 العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

  موافق.
 30 

 العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:

  موافق.
 

 العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:

 35  موافق.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  
 

 العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

 5 موافق.  

 

 ؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:العضو فـــــ

 موافق.
 

 10 

 ي:ــوضعح الــالـوة صـولـالعضو ل

 موافقة.
 

 العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

 15  موافق.

 

 العضو حممد حسن باقر رضي:

  موافق.

 

 20 العضو حممد سيف جرب املسلم:

  موافق.
 

 

 العضو حممد هادي أمحد احللواجي:

 25  )غري موجود(.

 

 بن هندي:العضو منرية عيسى 

 )غري موجودة(.

  

 30 العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:

  موافق.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.
  35 
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 العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

  موافقة.
   

 العضو هـــالـــة رمــــزي فـــايــز:

 5 موافقة.

 

 رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

 ننتقلو ر مشروع القانون بصفة نهائية.إذن يق موافق. األغلبية موافقة،

آلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون ا

 10املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية 

م، 2005م وتقرير أداء تنفي  امليزانية للسنة املالية 2005ديسمرب  31املنتهية يف 

 ي أعدته وزارة املالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات احلساب اخلتامي وال

األع الدكتور وأطلب من  .م2005ديسمرب  31للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

 تفضل.مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فلي عبدالعزيز حسن أبل
 15 

 :عبدالعزيز حسن أبلالدكتور  العضو

ايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف بد شكًرا سيدي الرئيس، 

 املضبطة.
 

 20 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 25 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 
 

 (160 / صفحة6 )انظر امللحق

 

 30 ــــــس:الرئيـــــــــ

 تفضل األع مقرر اللجنة.
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 :عبدالعزيز حسن أبلالدكتور  العضو

هناك استدراك قبل أن أقرأ رأي اللجنة،  الرئيس، سيدي شكًرا

 31التقرير يتحدث عن احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

م، 2005لية للسنة املام ولكن بدون تقرير أداء تنفي  امليزانية 2005ديسمرب 

 5لمه فل لك أحببت أن أوضح لكم ه ه النقطة. رأي اللجنة: ستألننا مل ن

 31ناقشت اللجنة احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

، وال ي م2005تقرير أداء تنفي  امليزانية للسنة املالية بدون  م2005ديسمرب 

لبيانات احلساب اخلتامي  املالية لرقابةأعدته وزارة املالية بعد اعتماد ديوان ا

وقد الحظت اللجنة م. 2005ديسمرب  31للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

 10الية للرقابة على دور ديوان الرقابة امل أشارت إىل اللجنة ــ1املالحظات التالية: 

التقرير، كما  ه ا تقدر له املهنية العالية يف إعداد و ،احلساب اخلتامي

للديوان اجلهد الكبري يف القيام ببعض املهمات اخلاصة اليت استطاع تقدر 

الرقابة الداخلية  أنظمة من خالهلا أن يكشف العديد من حاالت الضعف يف

اإلدارات التابعة للدولة، داء يف بعض الوزارات واهليئات ووضعف األ

 15اء. تطوير األدو لتحسني أنظمة الرقابة الداخلية والتوصيات اليت خرج بها

ــ اللجنة 2وتأمل اللجنة أنه  م تنفي  ه ه املالحظات خالل ه ه الفرتة الطويلة. 

ا كليا على اإليرادات النفطية تعتمد اعتماًد ما زالت الدولةتالحظ أن 

كمصدر دخل رئيسي يف امليزانية العامة، وه ا جيعل االقتصاد عرضة إىل 

اللجنة  ترىوعلى ذلك ، رالصدمات االقتصادية احملتملة بسبب ت ب ب األسعا

 20سرتاتيجيات الالزمة واخلطط طويلة األمد لتنويع مصادر ضرورة وضع اال

من ترى اللجنة أن ــ 3 الدخل وعدم االعتماد على مصدر وحيد لإليرادات.

ا للنتائج املالية الضروري أن يتضمن احلساب اخلتامي للسنوات القادمة عرًض

البحرين وعمليات تكرير النفط يف لكل من عمليات إنتاج النفط من حقل 

املصروفات، وك لك  وأعلى حدة، سواء فيما يتعلق باإليرادات  املصفاة كاًل

 25توزيع املصروفات املتعلقة بكل منهما إىل املصروفات املتكررة ومصروفات 

املشاريع، لكي يتسنى إظهار النتائج املتعلقة بإنتاج النفط وعمليات التكرير 
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ــ كما ترى اللجنة 4 ا بشكل منفصل.لالزمة على كل منهراء التحاليل اوإج

من الضروري أن يتضمن احلساب اخلتامي للدولة، بيانات كاملة حول أنه 

سب النوع وجهة الشراء، مع بيان أسباب التفاوت يف املبيعات حبمبيعات الغاز 

نتاج مع السنة املالية السابقة، باإلضافة إىل مقارنة مبالغ املبيعات مع كميات إ

 5جيب أن يتضمن احلساب اخلتامي بيانات ــ كما  5 الغاز خالل السنة املالية.

يرفق باحلساب أن و كاملة حول إيرادات االستثمارات واألمالك احلكومية.

اخلتامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن البيانات الكاملة حول اعتمادات 

. ة فرتة تنفي  املشروعامليزانية واملصروفات الفعلية لكل مشروع على حدة طيل

وافقة على اعتماد احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة توصي اللجنة بامل

 10تقرير أداء تنفي  امليزانية العامة للسنة م بدون 2005ديسمرب  31املنتهية يف 

، وال ي أعدته وزارة املالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات م2005املالية 

املوافقة و م.2005 ديسمرب 31لة للسنة املالية املنتهية يف احلساب اخلتامي للدو

واألمر معروض  على رفع املالحظات الواردة يف التقرير إىل احلكومة املوقرة.

 ما يراه مناسًبا، وشكًرا.على اجمللس املوقر الختاذ 
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األع خليل إبراهيم ال وادي. هل هناك مالحظات؟ شكًرا،
 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

 20أود أن أقدم شكري اجلزيل إىل جلنة الشؤون شكًرا سيدي الرئيس، 

املالية واالقتصادية على ه ه التوصيات اليت تصب يف مصلحة الطرفني، 

وأعتقد أن مالحظات اللجنة جوهرية وأساسية وأهنئها على ه ه املالحظات، 

 وشكًرا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرى هل هناك مالحظاتا، شكًر 
 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 توصية اللجنة؟هل يوافق اجمللس على  

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال وننتقل . ُتقر توصية اللجنةإذن  

الدفاع واألمن الوطين تقرير جلنة الشؤون اخلارجية وواخلاص مبناقشة 

خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 

 10لسنة  10م، املرافق للمرسوم امللكي رقم 1971لسنة  15باملرسوم بقانون رقم 

 وأطلب من األع«. الختالس يف القطاع األهليجتريم الرشوة وا»م، 2010

 تفضل.ياملنصة فلاللجنة التوجه إىل  عبدالر دن حممد مجشري مقرر
 

 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو 

 15يف  ومرفقاته بداية أطلب تثبيت التقريرشكًرا سيدي الرئيس،  

 املضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  يف املضبطة؟ ومرفقاته تثبيت التقرير هل يوافق اجمللس على 
 20 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25  يف املضبطة. ومرفقاته ريتم تثبيت التقري إذن 

  

 (184 / صفحة1 )انظر امللحق 

  

 :الرئيـــــــــــــــس

 30 تفضل األعسنبدأ مبناقشة املباد  واألسس العامة ملشروع القانون.  

 اللجنة.  مقرر
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 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو 

قانون بتعديل بعض تدارست اللجنة مشروع  شكًرا سيدي الرئيس،

م، 1971لسنة  15وبات الصادر باملرسوم بقانون رقم أحكام قانون العق

الختالس يف جتريم الرشوة وا»م، 2010لسنة  10املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 5متاشًيا مع احلديث الشريف حيث قال الرسول صلى اهلل  «.القطاع األهلي

عليه وسلم )لعن اهلل الراشي واملرتشي والرائش بينهما( والرائش مبعنى 

 ت اللجنةوقد تبادلأكل أموال الناس بالباطل اليت حرمها الشرع. الوسيط، و

وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة، ووزارة الصناعة والتجارة، 

واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس، واطلعت اللجنة على رأي جلنة 

 10 الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى وال ي جاء مؤكًدا لسالمة

مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار 

جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، ورأت اللجنة أهمية املوافقة 

( من اتفاقية 22( و)21على مشروع القانون التساقه مع ما نصت عليه املادتان )

البحرين بتاريخ األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت وقعتها مملكة 

 15م، ولسد بعض الثغرات يف قانون العقوبات البحريين، حيث 1/2/2005

سيما النصوص املنظمة جلرمييت الوتطبيق العملي لقانون العقوبات كشف ال

الرشوة واالختالس عن خروج متاجرة العامل يف القطاع األهلي أو عضو 

ائرة التجريم جملس إدارة الشخص االعتباري اخلاص بعمله أو منصبه من د

والعقاب، وذلك حال طلبه أو قبوله عطية أو مزية أو وعًدا نظري أداء عمل أو 

 20االمتناع عنه، أو اختالسه مااًل أو سندات أو أوراق ذات قيمة مالية أو معنوية 

وجدت يف حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما أن من شأن جتريم الرشوة 

اء هة ه ا القطاع حتى يتمكن من أدواالختالس يف القطاع األهلي كفالة نزا

توفري بيئة استثمارية سليمة وتنافسية قادرة دوره االقتصادي واالجتماعي، و

على جعل مملكة البحرين ذات مكانة متميزة  ملمارسة األنشطة االقتصادية 

 25للشركات احمللية واألجنبية على حد سواء.  وعليه توصي اللجنة باملوافقة من 

شروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر حيث املبدأ على م
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( 10م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1971( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )

م، )جتريم الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(، واملوافقة على 2010لسنة 

 ، وشكًرا.مواد املشروع كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق

 

 5 :ـــــــــسالرئيــــــ

 األخت رباب عبدالنيب العريض. تفضليهل هناك مالحظات؟  شكًرا،

 

 رباب عبدالنيب العريض: العضو

أود أن أشيد به ا املشروع حتى يف صياغته، شكًرا سيدي الرئيس، 

 10وأعتقد أن ه ا التوجه  ديد جًدا سواء جاء من احلكومة أو من السلطة 

عترب جتريم الرشوة واالختالس يف القطاع التشريعية. قانون العقوبات احلالي ا

العام جناية وبالتالي عقوبة ه ه اجلرمية السجن ومل يدد يف بعض املواد مدة 

عقوبة السجن وتركها للقضاء. حالًيا ه ا القانون اعترب ه ه اجلرمية جنحة 

سنوات، وأعتقد أن ه ا التوجه  10أيام إىل  10وبالتالي تكون عقوبتها من 

 15حبيث أعطى القاضي مساحة كبرية لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة،   ديد جًدا

ألنه حالًيا ينقصنا ه ا املبدأ يف القضاء مبعنى يستطيع القاضي اآلن أن 

دنانري وبني ال ي  10يراعي ويفرق بني الراشي أو املرتشي ال ي يأخ  مبلغ 

 يأخ  املاليني، وبالتالي هناك مساحة كبرية بالنسبة إىل القاضي كي

  يراعي الظروف ونسبة مبالغ الرشوة. األمر اآلخر، أعتقد أنه البد

 20أيًضا ــ حبسب اتفاقية مكافحة الفساد ــ أن ميتد موضوع عقوبة الرشوة إىل 

أعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية كونهم يعتربون ــ حبسب 

شرعني ــ أن نقدم املــ حنن منا االتفاقية ــ موظفني عموميني، فمن املفرتض 

مشروع قانون احلكومة مقرتًحا خبصوص ه ا املوضوع أو البد أن تقدم 

 خيص ه ا املوضوع، وشكًرا.
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 كًرا، تفضل األع أ دد إبراهيم بهزاد.ش
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 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

لدي استفسار، جلنة الشؤون اخلارجية  شكًرا سيدي الرئيس،

من الوطين ناقشت ه ا القانون وهي ليست معنية مبناقشة مثل والدفاع واأل

ه ا القانون، كان من املفرتض أن يتم إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية 

 5والقانونية ألن ه ا املشروع فيه جزء خيص العقوبات والقوانني اليت فيها 

 عقوبات ختص جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. وأيًضا املشروع ال ي

ناقشناه قبل قليل بشأن املعامالت اإللكرتونية  م إحالته إىل جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية، يف حني أن املشروع أصاًل جاء من جلنة اخلدمات 

مبجلس النواب، أود توضيح كيف يتم إحالة املشروعات بقوانني إىل اللجان؟ 

 10 من املشروعات أرى أن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية لديها الكثري

بقوانني و م إحالة مشروع بقانون آخر إليها، كان من املفرتض أن يتم إحالة 

املشروع إىل جلنة اخلدمات. واآلن ه ا املشروع  م إحالته إىل جلنة الشؤون 

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين يف حني أنه من املفرتض أن يتم إحالته إىل 

ية، فال أعرف ما هي اآللية اليت تستخدمونها جلنة الشؤون التشريعية والقانون

 15 خبصوص إحالة املشروعات بقوانني إىل اللجان؟ وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكًرا، تفضل األع 
 

 20 عبدالرمحن حممد مجشري: العضو

رًدا على األع أ دد بهزاد، أعتقد أن االتفاقية شكًرا سيدي الرئيس، 

فحة الفساد هي اليت جعلت مكتب اجمللس ييل ه ا الدولية خبصوص مكا

املشروع إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين، وه ه االتفاقية 

 وقعت عليها البحرين، فه ا املشروع مرتبط مع ه ه االتفاقية، وشكًرا.

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األع سعود عبدالعزيز كانو.
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 بدالعزيز كانو:سعود ع العضو

لو وأود  ه ا املشروع مل يدد مبلغ الرشوة،شكًرا سيدي الرئيس، 

 وشكًرا. هل يتم اسرتدادها؟ يوضح ه ا األمر، وخبصوص الرشوة

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

متييز واضح بني مفردات ه ا املشروع فيه شكًرا سيدي الرئيس،  

 10الرشوة بالنسبة للعامل يف القطاع اخلاص وبني مفرداتها بالنسبة للموظف يف 

القطاع العام، وهنا وسعنا من مفردات الرشوة، فحتى االمتناع عن العمل 

اعتربناه رشوة، يف حني أنه بالنسبة ملوظف القطاع العام فإن الرشوة حمددة يف 

حلصر، ومل توسع مفردات أو معنى الرشوة كما قانون العقوبات على سبيل ا

 م يف ه ا املشروع، فهناك متييز وعدم مساواة بني موظف القطاع العام 

 15ــ فيها خمالفة دستورية،  1وموظف القطاع اخلاص، فه ه املادة ــ املادة 

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 شكًرا، هل هناك مالحظات أخرى؟ 

 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟ 

 25 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــــس

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

 مادة، تفضل األع مقرر اللجنة. 

 

 5 :عبدالرمحن حممد مجشري العضو

كما جاءت من  الديباجةتوصي اللجنة باملوافقة على  :الديباجة  

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10تفضلي األخت رباب عبدالنيب  هل هناك مالحظات على الديباجة؟ 

 العريض.

 

 رباب عبدالنيب العريض: العضو

لفساد ملاذا مل يضف قانون مكافحة اشكًرا سيدي الرئيس،  

 15ن صدقنا على ه ه االتفاقية، وه ا املشروع حن)االتفاقية( يف الديباجة؟ 

مستمد من االتفاقية، فلماذا مل توضع يف الديباجة ووجودها مهم جًدا؟ 

 وشكًرا. 
 

 :عبدالرمحن حممد مجشري العضو

 20 حنن نضع القوانني احمللية بالدرجة األوىل...  

 

 رباب عبدالنيب العريض: العضو

 هي أصبحت قانوًنا حملًيا. 
 

 25 ــــــــس:الرئيـــــــ

 ؟أخرىهل هناك مالحظات  
 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على الديباجة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ، تفضل األع مقرر اللجنة.األوىلإذن ُتقر الديباجة. وننتقل إىل املادة  

 

 :عبدالرمحن حممد مجشري العضو

 10: توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من (األوىلاملادة ) 

 احلكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ 
 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟ 
 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ملادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األع مقرر اللجنة.إذن ُتقر ه ه ا 
 25 

 :عبدالرمحن حممد مجشري العضو

: توصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة بالتعديل الوارد يف (417املادة ) 

 التقرير.
 

 30 :الرئيـــــــــــــــس

األع السيد حبيب مكي  تفضل هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ 

 هاشم.
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 السيد حبيب مكي هاشم: عضوال

عندما نقرأ الفقرتني األوىل والثانية نرى أنهما شكًرا سيدي الرئيس،  

يقصد بالعامل »حتتاجان إىل توضيح ألن هناك تناقًضا، فالفقرة األوىل تقول: 

كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أًيا كان نوعه لدى صاحب العمل وحتت 

 5ويعد خاضًعا ألحكام ه ا الفصل »تقول: والفقرة الثانية «. إدارته وإشرافه

كل من يؤدي عماًل أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضًعا إلدارة وإشراف 

، هناك يكون حتت إدارة وإشراف، وهنا ال «من يؤدي إليه العمل واخلدمة

هل  ،يكون حتت إدارة وإشراف، فكيف تتم مساءلته؟ أرجو توضيح ذلك

 ل؟ وشكًرا.قصد ب لك العامل أم غري العام
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

 15أتفق مع األع السيد حبيب مكي فيما يتعلق شكًرا سيدي الرئيس،  

به ه املفارقة، ألن الديباجة أصاًل نصت على قانون العمل بال ات، وه ا يعين 

ية بني العامل وصاحب العمل، أما غري ذلك فال أن هناك عالقة إشرافية تبع

خيضع لقانون العمل أصاًل، فإما أن نعدل الديباجة وإما أن نعدل ه ه املادة، 

ألن الديباجة حصرت نطاق العمل يف قانون العمل ــ يف العالقة التبعية 

 20واإلشرافية ــ وه ه الفقرة الثانية يدخل فيها السماسرة واحملامون واملهنيون، 

 هي أعم وأكرب من اهلدف من ه ا التعديل، وشكًرا.ف
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكًرا، تفضل األع  
 25 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

أرى أن فقرات املادة متسقة ألنها تتحدث عن شكًرا سيدي الرئيس،  

ص معني، وبالتالي حالتني، احلالة األوىل تتكلم عن شخص يعمل لدى شخ
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يعمل بأجر، واحلالة الثانية تتكلم عن شخص يعمل لصاحل شخص آخر 

ولكن ليس له ارتباط مباشر به، مبعنى أنه ليس موظًفا عنده، كأن تؤجر 

عاماًل من )الفري فيزا(، فهنا احلديث عن حالتني بالفعل، حالة األجري 

رى هي شخص املرتبط بعقد أو عمل مع مؤسسة أو شخص، واحلالة األخ

 5تطلب منه أن ينقل لك شيًئا بسيارته، فهما حالتان وليست هناك مشكلة، 

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة شكًرا، تفضل األع  

 10 .العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 

 :وزارة العدلب القانوني ستشارامل

املادة توسعت كثرًيا يف تعريف العامل من دون  شكًرا سيدي الرئيس، 

أي مربر، وحنن ــ وزارة العدل ــ نرى أن نأخ  مببدأ أن اجلاني يف ه ه 

 15اجلرمية هو املستخدم يف مشروع خاص، أي أن تكون هناك عالقة تبعية 

تربط بني اجلاني وبني املشروع اخلاص، بغض النظر عن شكل العالقة 

الة، خربة، استشارة، أو غري ذلك، فالنص يف القانونية ه ه، عمل، وك

حتديده لصفة اجلاني توسع وجعل القياس والتفسري موجود يف النص وه ا ال 

 يصح يف القوانني اجلنائية، وشكًرا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 
 

 رباب عبدالنيب العريض: العضو

 25األع املستشار  هو ليس توسًعا كما قال شكًرا سيدي الرئيس، 

، ألن هناك عاماًل خيضع إلشراف ورقابة رب العمل، القانوني بوزارة العدل

وهناك عمال يتعامل معهم حبكم العمل وال خيضعون إلشراف، فاملدير 
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التنفي ي لشركة ما قد ال خيضع إلشراف رب العمل ولكنه يف احلقيقة 

ضعون له يف اإلشراف والرقابة وهو ال خيضع يعترب عاماًل، مجيع العمال خي

ألحد يف اإلشراف والرقابة، وبالتالي ه ا املقصود من ذلك. أعتقد أن صياغة 

ويعد يف »جملس النواب ليست صياغة  ديدة، فنص احلكومة ال ي يقول: 

 5جملس هو األصح، وطريقة صياغة « حكم العامل كل من يؤدي عمله...

 لتفسري، وشكًرا.قد حتدث لغًطا يف ا النواب
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 10 

 دالل جاسم الزايد: العضو

أؤكد ما تفضل به األع املستشار القانوني شكًرا سيدي الرئيس،  

بوزارة العدل وأتفق معه متاًما، فالتوسع هنا غري  ديد، واللفظ ال ميكن 

ن هو ه ا العامل؟ ما ورد يف مشروع ملمثااًل ة اللجنأعطتنا  هاّلتفسريه، ف

 15احلكومة أو ما ورد يف الصياغة اليت وضعها جملس النواب هو إخضاعه 

كل من يؤدي »ألحكام ه ا الفصل، وه ا حتصيل حاصل، النص يقول: 

عماًل بأية صفة دون أن يكون خاضًعا إلدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو 

فمع احرتامي ملا تفضلت به األخت رباب العريض فإن  ، أريد مثااًل؟ «اخلدمة

املثال املتعلق بالرئيس التنفي ي ال ينطبق على ه ه احلالة، لو نظرنا إىل املثال 

 20فسنجد أنه حتى ال ي يعمل بعقد مؤقت أو ما شابه ذلك فإنه يظل خيضع 

إلدارة ورقابة وإشراف من قبل صاحب العمل، والسبب لرفضنا ه ا التوسع 

أنه حبسب ه ا التعريف ال ي سنضعه فإن ه ا الشخص نفسه سيخضع هو 

لعقوبات يف نص املادة القادمة اليت ترتب عقوبات على الشخص ال ي تنطبق 

عليه ه ه الصفة، فه ه الفقرة من ه ه املادة حتتاج إىل إعادة نظر وحتديد 

 25ب تعريف العامل بشكل دقيق، ألننا أمام مواد تتضمن فعاًل جمرًما مبوج

القانون، فأمتنى أن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة إلعادة تعريف العامل على حنو 

 صحيح، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

 5عندما نقول قانون العمل فالتوسعة اليت تفضل شكًرا سيدي الرئيس،  

ملستشار القانوني بوزارة العدل ستؤدي إىل تعديل قانون بتوضيحها األع ا

العمل، وقانون العمل حدد اجلهات اخلاضعة له، واستثنى اجلهات غري 

اخلاضعة له وهي اجلهات اليت ال يكون فيها إشراف وتبعية. كما أن ه ه 

املادة أوردت أيًضا أعضاء جملس األمناء، فبالنسبة إىل القطاع اخلاص 

 10األع سعود كانو واألع مجال فخرو ــ هل مثل ـ ولدينا هنا جتار السؤال هو: ـ

لدينا يف الشركات جمالس أمناء أم جمالس إدارات أم مجعيات عامة؟ ما 

املقصود هنا مبجلس األمناء؟ ما أعرفه هو أن جملس األمناء يكون يف 

 املعاهد واجملالس، أما هنا فقد  م الزج بتعبري جملسمثل املؤسسات الرمسية 

األمناء واعتباره من األشخاص اخلاضعني هل ا القانون، يف حني أن جملس 

 15األمناء ال يكون إال يف اجلهات واملؤسسات الرمسية، ويف القطاع اخلاص 

هناك جمالس إدارات ومجعيات عمومية فقط. ه ا املشروع ــ كما ذكرت 

 راسة، وشكًرا.إىل اللجنة ملزيد من الد تهاألخت دالل الزايد ــ يتاج إىل إعاد
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 صالح علي حممد.الدكتور شكًرا، تفضل األع  

 

 :حممدالدكتور صالح علي  العضو

كل األخوات حماميات وال أريد أن أتداخل شكًرا سيدي الرئيس،  

معهن ولكن ما فهمناه من النص أثناء دراسة ه ا املشروع هو أن هناك ثالث 

 25االعتباري، وجملس اإلدارة. رمبا العامل هو من فئات: العامل، والشخص 

سبب اإلشكالية، ألنه قيل إن هناك عاماًل خاضًعا إلدارة وإشراف رب 

العمل، وهناك عامل غري خاضع هل ه اإلدارة، وقد يكون وسيًطا يقوم مبا 
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يطلق عليه الرشوة واالختالس والعطايا وما إىل ذلك، وحتى يضم القانون فئة 

ل ي يكون حتت إدارة أو ال ي هو عبارة عن وسيط وال خيضع العامل سواء ا

إلدارة ولكن مارس عملية الرشوة واالختالس، ول لك املواد اليت تلي ذلك 

ستتكلم عن العامل بشكل مطلق، فعندما نأتي إىل القوانني سنجد أن 

 5من دون الدخول « وتسري أحكام الفقرة السابقة على العامل...»النص يقول: 

اصيل، عامل حتت إدارة شركة أو رب عمل أو عامل ليس له رب يف التف

عمل، وعضو جملس اإلدارة والشخص االعتباري. ه ه هي الفحوى اليت تراد 

أنا أتفق معها على صوص ما ذكرته األخت رباب العريض من ه ه املادة. خب

، «ألحكام ه ا الفصل... يعد خاضًعا و»أن الفقرة عندما أضيفت إليها عبارة 

 10إن ذلك أربك املعنى يف تعريف العامل، ولعل التعريف أدق قلياًل ــ كما أرى ــ ف

 يف املشروع األصلي املقدم من احلكومة، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 15 

 دالل جاسم الزايد: العضو

كان ذلك  عندما طلبت أن يقدموا لي مثااًلشكًرا سيدي الرئيس،  

حتى أعرف الوسيط ال ي ال يعد عاماًل، أي الوسيط ال ي ال ميكن أن يعد 

عاماًل وخيضع للقانون بالنسبة لقطاع العمل األهلي يف الفقرة الثانية املعرف 

 20فيها، ول لك ــ كما قلت ــ ألتمس أن تأخ  اللجنة بعني االعتبار أن تعاد ه ه 

نص قانون سنراه جمرد تطبيق فقط، املادة إىل اللجنة، حنن ال نتكلم عن 

حنن نتكلم عن نص مقرتن بعقوبات، فالبد أن يكون من توجه إليه ه ه 

العقوبة معرًفا على وجه التحديد والدقة، وه ا تالفًيا ألي إشكاالت 

 نرتكبها يف ه ا األمر، وشكًرا.

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

ىل اللجنة، واقرتاح آخر يا إخوان، هناك اقرتاح بإعادة املادة إشكًرا،  

املادة كما وردت يف مشروع القانون املقدم من  نصّوت على إعادةبأن 

 احلكومة. هل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟
 5 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

هل يوافق اجمللس على إعادة ه ه املادة إىل إذن يقفل باب النقاش.  

 10  اللجنة؟

  

 افقة()أغلبية مو

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15إذن تعاد ه ه املادة إىل اللجنة. وسوف نواصل مناقشة بقية مواد مشروع  

القانون يف جلسة الحقة. قبل أن نرفع اجللسة، سنأخ  الرأي النهائي على 

مشروع قانون بشأن إقامة منطقة جتارية حرة بني دول جملس التعاون لدول 

التجارة احلرة األوروبية )إفتا(، املرافق للمرسوم اخلليج العربية ودول رابطة 

م. وبعد أن مضت ساعة على املوافقة عليه يف 2011لسنة  37امللكي رقم 

 20  جمموعه، هل يوافق اجمللس على مشروع القانون امل كور بصفة نهائية؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25وننتقل إىل أخ  الرأي ئية. روع القانون امل كور بصفة نهاإذن يقر مش 

النهائي على مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل معاهدة بودابست بشأن 

االعرتاف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة 

وبعد أن مضت  م.2009لسنة  15بالرباءات، املرافق للمرسوم امللكي رقم 




