كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 0السيد عبدالعظيم حممـد العيـد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 1السيد أسامة أمحد عثمان املستشار القانوني.

5

 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الصناعة والتجارة:
 - 0السيد نادر خليل املؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.

01

 - 1السيدة لونا عبداهلل املعتز مدير إدارة امللكية الصناعية.
 من وزارة املالية:
 الســـيد ســـامي حممـــد محيـــد مـــدير إدارة الع قـــات االقتصـــادية05

اخلارجية.
 من وزارة اخلارجية:
- 0السيد عيسى إبراهيم الذوادي مستشار بإدارة جملس التعاون.
- 1السيد مبارك عبداهلل الرميحي باحث قانوني.
 من وزارة املواص ت:

11

 - 0الســـيد هـــادي جعفـــر العلـــوي مـــدير الشـــؤون القانونيـــة بشـــركة
ممتلكات البحرين القابضة.
 - 1السـيدة جنـان عبـدالرمحن بوكمــال مـدير الع قـات احلكوميــة
بشركة ممتلكات البحرين القابضة.
 من ديوان اخلدمة املدنية:

15
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كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،
كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة
5

العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة السابعة من دور االنعقاد العادي
الرابع مـن الفصـل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـت وة أمسـاء األعضـاء املعتـذرين
والغائبني عن اجللسة .تفضـل األ عبـداجلليل إبـراهيم آل طريـف األمـني العـام 01
للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الس م عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من 05
أصحاب السعادة األعضاء :مجال حممد فخرو ،وخالد عبدالرسول
آل شريف ،وحممد سيف املسلم للسفر خارج اململكة ،ودالل جاسم الزايد،
والدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،ولولوة صاحل العوضي ،ورباب عبدالنيب
العريض ،والدكتور ناصر محيد املبارك للسفر يف مهام رمسية بتكليف من
اجمللس ،وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي طارئ ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
15

مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك م حظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .لدينا بيان مبناسبة احتفال
مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب اجل لة امللك املفدى والعيد
الوطين اجمليد أعاده اهلل علينا وعليكم باخلري والصحة واألمن واالستقرار،
تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة احتفاالت
مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب اجل لة امللك املفدى والعيد
الوطين اجمليد :مبناسبة احتفاالت الب د بعيد جلوس حضرة صاحب اجل لة 01
عاهل الب د املفدى والعيد الوطين اجمليد؛ يتشرف جملس الشورى أن يرفع
أصدق التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجل لة امللك محد بن
عيسى آل خليفة عاهل الب د املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وإىل صاحب السمو
امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر حفظه
اهلل ورعاه ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي 05
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء حفظه اهلل
ورعاه ،وإىل شعب البحرين الكريم ،داعني اهلل العلي القدير أن يعيد هذه
املناسبة السعيدة على الب د وشعبها مبزيد من العزة واملنعة والنماء واالزدهار.
إننا يف جملس الشورى لنؤكد أن هذه املناسبة الوطنية اجمليدة تعترب وقفة
سنوية لتأكيد الوالء للقيادة احلكيمة والوطن ،وترسيخ روح املواطنة 11
الصاحلة يف نفوس أبنائنا ،واملرتكزة على السعي إلع ء شأن الوطن،
والنهوض مبقدراته وتنميتها ،والدفاع عنها .كما تشكل هذه املناسبة فرصة
طيبة الستذكار املنجزات الوطنية اليت حققتها مملكة البحرين يف خمتلف
امليادين ،واليت جتسدت يف تعزيز دور املؤسسات الدستورية ودولة القانون،
وصيانة حرية الرأي والتعبري ،وتفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدني ،وتأكيد 15
حقوق املرأة السياسية ،ومحاية حقوق اإلنسان ،وذلك بفضل املشروع الوطين
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جل لة امللك املفدى ،الذي استطاع بفضل اهلل ،وحبكمة القيادة الرشيدة،
وبسواعد أبناء الشعب الكريم املعطاء ،أن يسطر صفحة جديدة يف تارخينا
املعاصر ،محلت آمال وطموحات شعب البحرين ،اليت باتت اململكة بفضل
ذلك حتتل مكانة مميزة ومشرفة على خريطة العامل املتطور .إن جملس
الشورى إذ يثمن عاليًا اإلجنازات الكبرية اليت حتققت يف عهد ج لة امللك 5
املفدى ،واليت أسهمت يف حتقيق نهضة تنموية شاملة طالت خمتلف مناحي
احلياة؛ لينتهز هذه املناسبة اجمليدة لتجديد العهد والوالء والتأييد جل لة امللك
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،معاهدين ج لته على املضي قدمًا على طريق
التقدم والرقي ،وأن نبقى بإذن اهلل تعاىل على قدر املسؤولية اليت شررِفنا بها،
يف سبيل دعم املسرية املباركة من خ ل عمل جملس الشورى ،وبالتعاون 01
البناء مع جملس النواب واحلكومة املوقرين ،حتقيقًا لتطلعات ج لة امللك
املفدى على طريق اإلص ح والتقدم ،والرخاء ململكة البحرين العزيزة وشعبها
الكريم ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ،تفضل
األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة اليوم العاملي 11
حلقوق اإلنسان :مبناسبة اليوم العاملي حلقوق اإلنسان الذي يصادف العاشر
من ديسمرب من كل عام ،يسرنا يف جملس الشورى أن نتقدم بالتهنئة
الصادقة إىل شعب مملكة البحرين ،وإىل شعوب العامل أمجع ،يف هذا اليوم
الذي يأتي اعرتافًا بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية
وحبقوقهم املتساوية الثابتة ،واليت تقوم على أساس احلرية والعدل والس م يف 15
العامل .إن جملس الشورى يف هذه املناسبة ليؤكد أن حقوق اإلنسان يف
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مملكة البحرين حتظى باهتمام وأولوية فائقة ،يستند عليها املشروع
اإلص حي حلضرة صاحب اجل لة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل
الب د املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وطموحاته الكبرية ،من خ ل متسكه
بدعم كل جهد خملص يسهم يف االرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان ،األمر الذي
جعل من مملكة البحرين منوذجًا للريادة على مستوى املنطقة والعامل5 .
واهتمام مملكة البحرين حبقوق اإلنسان يتجاوز النصوص والقوانني إىل
نطاق عملي يرتبط بضرورة توفري الضمانات اليت تكفل صيانة واحرتام
حقوق اإلنسان وكرامته ،من خ ل تشجيع قيام أنشطة املنظمات واجلمعيات
احلقوقية ،وعلى رأسها املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ،حيث تتمتع
املؤسسة بسلطات واسعة يف الرقابة على تطبيق االتفاقيات والقوانني املعنية 01
حبقوق اإلنسان بشكل جيعل من اململكة حمل إعجاب الكثريين .كما أن
مبادرات صاحب اجل لة عاهل الب د املفدى حفظه اهلل ورعاه بإنشاء
حمكمة عربية حلقوق اإلنسان ،تأخذ مكانتها احلقيقية على الساحتني
العربية و الدولية ،وهي مبادرات تبعث على الفخر واالعتزاز ،وكذلك النهج
الثابت للحكومة املوقرة برئاسة صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن 05
سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر ودعم صاحب السمو امللكي
األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس جملس الوزراء .إننا يف الوقت الذي نشيد فيه مبا حققته مملكة
البحرين من إجنازات فعلية على صعيد حقوق اإلنسان واحلريات العامة
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ،لنؤكد عزمنا الناجز على سن 11
التشريعات والقوانني اليت حتمي وتصون حقوق اإلنسان وكرامته ،من أجل
استمرار عجلة التطور على الصعيد احلقوقي ،وما ميثله من ضرورة لتعزيز
الشفافية ،وزيادة ثقافة حقوق اإلنسان مبا يتواءم مع الشرائع السماوية
السمحة ،واملواثيق والتشريعات الدولية املعنية بهذا الشأن ،مشيدين يف هذا
اإلطار بالعمل املتواصل واجلهد املميز لرئيس وأعضاء جلنة حقوق اإلنسان 15
باجمللس يف دراسة التشريعات والقوانني الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 05

1103/01/10م املضبطة 7

وقواعد االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املصدق عليها
من قبل مملكة البحرين ،واقرتاح التعدي ت ال زمة لذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر مبناسبة اليوم الدولي ملكافحة الفساد5 ،
تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة اليوم الدولي
ملكافحة الفساد :مبناسبة االحتفال باليوم الدولي ملكافحة الفساد الذي 01
يصادف اليوم ــ االثنني ــ التاسع من ديسمرب ،يسرر جملس الشورى يف هذه
املناسبة اليت تسلط الضوء على واحدة من أكرب العقبات اليت تواجه اجلهود
املبذولة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،أن يؤكد دعمه الكامل
لكل اجلهود الرامية إىل جتفيف منابع الفساد ،وإزالة العوائق والعقبات اليت
تعرقل وتعيق عملية التنمية يف الب د ،وتضعف اجلهود اليت تبذل لتحقيق 05
األهداف اإلمنائية وتعزيز العدالة والنزاهة .إن جملس الشورى يف الوقت الذي
يشيد فيه باهتمام اململكة ،وسعيها احلثيث حنو ترسيخ االستقرار اإلداري
واملالي ،بعيدًا عن كل أنواع الفساد من خ ل أجهزتها الرقابية ،تطبيقًا
للمواثيق واالتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد ،السيما
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ ليؤكد أن مكافحة الفساد جبميع 11
أشكاله وصوره ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب ،بل البد من تكامل
اجلهود للتعاون يف حتقيق نتائج إجيابية ملكافحة الفساد ،فهي مسؤولية
يتحمل اجلميع مواجهتها ،من خ ل قيمنا األخ قية ،والشرعية اليت نستقيها
من مبادئ ديننا اإلس مي احلنيف ،واليت حتثُّ على الصدق والنزاهة
واألمانة ،وااللتزام بالقوانني الرامية إىل مواجهة ظاهرة الفساد بكفاءة عالية15 .
كما يؤكد جملس الشورى ضرورة العمل الربملاني اجلاد ملكافحة الفساد،
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من خ ل إقرار القوانني وسن التشريعات اليت تصب يف تعزيز آليات حماربة
الفساد ،وتعزيز الشفافية واملساءلة والنزاهة ،من أجل تأمني حياة أفضل،
ومستقبل مزدهر ألبناء هذا البلد العزيز.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شـــكرًا ســـيدي الـــرئيس ،السـ ـ م علـــيكم ورمحـــة اهلل وبركاتـــه،
مبناسبة عيد جلوس ج لة امللك واليوم الوطين ململكيت احلبيبـة ـــ البحـرين ـــ 01
أتقدم إىل مقام حضرة صاحب اجل لة امللك محـد بـن عيسـى آل خليفـة عاهـل
الب د املفدى ،وإىل صاحب السمو امللكي األمـري خليفـة بـن سـلمان آل خليفـة
رئــيس جملــس الــوزراء املــوقر ،وإىل صــاحب الســمو امللكــي األمــري ســلمان بــن
محــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لــرئيس جملــس
الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم وسدد اهلل خطاهم وأيدهم بعونه ونصـره؛ بـأمسى 05
آيات التهاني والتربيكات بهذا اليوم الوطين اجمليد ،داعية اهلل جـل ج لـه أن
جيعل البحرين ترفل يف ثوب األمن واألمان الذي تكون مثـاره التطـور والنمـو،
وتعــود هــذه املناســبة علــى الــوطن واملــواطن بالتقــدم والرخــاء ،وأرجــو مــن اهلل
ســبحانه وتعــاىل أن يســدد خطانــا ويثبتنــا علــى طريــق اخلــري والعطــاء لنقــوم
مبهمتنا اليت تساهم يف تقدم الوطن واملواطن وتسعد املواطن ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.
15

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أن أتوجه إليكم بالشكر اجلزيل
على البيان خبصوص اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ،حقيقة كان بيانًا ثريًا
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وغنيًا ويعكس اهتمامكم ــ رئيسًا وأعضاءً ــ حبقوق اإلنسان .ولدي كلمة
متواضعة مبناسبة هذا اليوم .معالي الرئيس ،اإلخوة واألخوات ،يف هذه
املناسبة تتوجه جلنة حقوق اإلنسان بالتهنئة إىل قيادتنا احلكيمة وشعب
البحرين على اإلجنازات اليت نعيشها مجيعًا يف مملكتنا احلبيبة يف جمال
حقوق اإلنسان ،واليت هي حمل إعجاب وتقدير الكثري من دول العامل 5
واهليئات الدولية ،وقبل ذلك هي حمل تقدير وفخر لنا حنن أبناء البحرين.
كما تتقدم اللجنة بوافر الشكر والتقدير إليكم يا معالي الرئيس ،وإىل
مجيع أعضاء اجمللس ،وأخص أيضًا بالشكر إدارة الع قات العامة واإلع م
باجمللس وإدارة تقنية املعلومات باجمللس على تعاونهما مع اللجنة ،وكما
أخص أيضًا اللجان الشقيقة مثل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 01
الوطين وجلنة اخلدمات على اعرتافهما بوجود هذه اللجنة وحتويلهما بعض
هذه املشاريع إليها .كما أشكركم على موافقتكم الكرمية على اقرتاح
تشكيل جلنة حقوق اإلنسان اليت أكملت الشهر املاضي عامها األول منذ
تشكيلها يف  01نوفمرب 1101م ،حيث تشارككم اللجنة احلرص على أن
تتمتع قوانيننا وتشريعاتنا الوطنية باملزيد من احلماية على صعيد حقوق 05
اإلنسان مبا يتوافق مع أحكام الدستور ونصوص ميثاق العمل الوطين،
ويتماشى مع املعايري الدولية املعتمدة يف هذا اجلانب .ترعد هذه املناسبة من
كل عام فرصة الستذكار اإلجنازات اليت حققتها اململكة يف جمال محاية
حقوق اإلنسان سواء على صعيد التشريع أو املمارسة الفعلية ،وبذلك نقرتح
على وزارة حقوق اإلنسان ختصيص يوم حلقوق اإلنسان البحريين على غرار 11
هذه الفعالية العاملية ،يعكس خصوصية اململكة يف هذا اجملال ،ويربز ما
يتحقق من إجنازات سنوية على صعيد محاية حقوق اإلنسان وصون كرامته
يف إطار من الشراكة والتعاون بني اجملتمع املدني واجلهات املعنية ،كما
حنث الوزارة على التعجيل بإصدار اسرتاتيجية وطنية شاملة تتضمن اخلطط
والربامج ال زمة للدفع جبهود اململكة يف هذا اجملال ،وذلك باالستعانة 15
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جبميع اخلربات الوطنية واملؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان يف اململكة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 5
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءتها.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة 01
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1103م بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )51لسنة 1111م بشأن محاية اجملتمع من األعمال
اإلرهابية .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 05
1103م باستبدال املادة ( )00من املرسوم بقانون رقم ( )01لسنة 0073م بشأن
االجتماعات العامة واملسريات والتجمعات .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .ومرسوم بقانون رقم ( )13لسنة 1103م بتعديل بعض أحكام
املرسوم بقانون رقم ( )07لسنة 0071م يف شأن األحداث .وقد متت إحالته إىل 11
جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،ومشروع قانون باملوافقة على النظام املوحد ملد احلماية
التأمينية للعسكريني من مواطين دول جملس التعاون العاملني يف غري دوهلم
يف أي دولة عضو يف اجمللس ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )33لسنة
1103م .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون 15
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام) املستحضرات
البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي
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رقم ( )45لسنة 1103م .وقد متت إحالته إىل جلنة املرافق العامة والبيئة مع
إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون باملوافقة على قانون
(نظام) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )41لسنة 1103م .وقد متت إحالته
إىل جلنة املرافق العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية5 .
ومشروع قانون بتعديل املادة ( )0من املرسوم بقانون رقم ( )07لسنة 0071م يف
شأن األحداث .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )01لسنة 0070م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 1111م .وقد 01
متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بإضافة
مادة برقم ( )05مكررًا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )41لسنة 1101م .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون
باملوافقة على قانون (نظام) الع مات التجارية لدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة 1103م ،وأطلب من 11
األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة
فلتتفضل.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم مجيعًا ،بدايةً أطلب 15
تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق

 /1صفحة )46

01

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.

05

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أود أن أذكّر أصحاب السعادة بأن
قانون الع مات التجارية لدول جملس التعاون اخلليجي هو قانون قد مت
اعتماده يف الدورة ( )33للمجلس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية،
وحنن مقبلون على الدورة الرابعة والث ثني يف الدولة الشقيقة دولة الكويت

يف األسبوع القادم ،فنتمنى أن تكلل جهود أصحاب اجل لة والسمو بالتوفيق 11
إن شاء اهلل .جاء هذا القانون بهدف حتقيق التكامل االقتصادي بني دول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وتوطيد األنظمة والسياسات االقتصادية
املوجودة ،واستكماالً للمنظومة التشريعية االقتصادية املوجودة بني دول
جملس التعاون اخلليجي .كما يهدف إىل تنظيم شامل للع مات التجارية
ببيان إجراءات تسجيلها ،ومدة محايتها ،وشرط تسجيلها ،ونقل ملكيتها 15
ورهنها ،واحلجز عليها ،وعقود الرتخيص باستعماهلا ،وإجراءات تسجيل
الع مات اجلماعية وع مات اهليئات ذات النفع العام واملؤسسات وسائر
األمور التنظيمية املتعلقة بها من خ ل الئحة تنفيذية وإجراءات وقف اإلفراج
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اجلمركي عن السلع بتداوهلا واالستثناءات الواردة على ذلك ،وتقرير عقوبات
باحلبس والغرامة املالية لكل من زوّر أو قلّد ع مة جتارية مت تسجيلها من
أجل املوافقة على قانون (نظام) الع مات التجارية لدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية .وأعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشروع قانون باملوافقة
عليه يتكون من ديباجة وث ث مواد فض ً عن مادة تنفيذية ،وقد تناولت 5
املادة األوىل املوافقة على قانون (نظام) الع مات التجارية لدول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار عن اجمللس
األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته الثالثة والث ثني املنعقدة
مبملكة البحرين يومي  14و 15ديسمرب 1101م .يف حني نصت املادة الثانية
على استمرار العمل بالقانون رقم ( )00لسنة 1111م يف شأن الع مات 01
التجارية على أن يلغى العمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون
(النظام) املرافق ،كما أناطت املادة الثالثة بالوزير املعين بشؤون التجارة
إصدار القرارات ال زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون (النظام)
املرافق له ،والئحته التنفيذية .وقد خلصت اللجنة إىل املوافقة على مشروع
القانون ملا يؤدي إىل توحيد التشريعات االقتصادية بني الدول األعضاء يف 05
جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وعليه توصي اللجنة :أوالً :باملوافقة من
حيث املبدأ على مشروع القانون باملوافقة على قانون (نظام) الع مات
التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )51لسنة 1103م .ثانيًا :املوافقة على مواد مشروع القانون الواردة
تفصي ً يف اجلدول املرفق ،واألمر معروض على جملسكم املوقر ،وشكرًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟ تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.
15

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،وأهنئكم بالعيد الوطين
اجمليد .إن شاء اهلل سيلتئم جملس التعاون غدًا يف دولة الكويت الشقيقة،
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وأمتنى للقادة التوفيق إن شاء اهلل .هذا املشروع بقانون مهم جدًا بالنسبة إىل
دول جملس التعاون ،وهنا أريد أن أحيي مملكة البحرين على اهتمامها
الكبري والبالغ بالع مات التجارية ،وقانون الع مات التجارية يف البحرين
قديم ،حيث كان ملعاليكم ــ سابقًا ــ دور عندما كنتم وزيرًا للتجارة ،وحنن
نشهد أن البحرين كانت مثار إعجاب العامل اخلارجي لكونها ملتزمة بهذا 5
القانون ،وقد قطعت شوطًا كبريًا يف الع مات التجارية ،فشكرًا
حلكومتنا املوقرة على هذه األسبقيات وكونها دائمًا يف الطليعة .هذا
القانون مهم جدًا لدول جملس التعاون وخصوصًا أننا نتكلم عن السوق
اخلليجية املفتوحة ،وهذا سوف يساعد كثريًا يف تنظيم التجارة وتبادل السلع
ومحاية الع مات التجارية يف دولنا مجيعًا باعتبارنا سوقًا واحدة ،سوق ــ إن 01
شاء اهلل ــ تكون لصاحل اجلميع ،كما أحيي دول جملس التعاون على
اهتمامهم بهذا القانون الذي يؤكد ويثري العملية التجارية وتبادل السلع،
وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ،وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 11
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 14

1103/01/10م املضبطة 7

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
5

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة 11
اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
15

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

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

01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع 15
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من
اآلن .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير
جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام
األساسي ملركز جملس التعاون لدول اخلليج العربية إلدارة حالة الطوارئ5 ،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )50لسنة 1103م ،وأطلب من األ فؤاد أمحد
احلاجي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 01
املضبطة.

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

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

11

(انظر امللحق  /2صفحة )87
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األ

15

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص مشروع قانون بالتصديق على
النظام األساسي ملركز جملس التعاون لدول اخلليج العربية إلدارة حاالت
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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الطوارئ ،املرافق للمرسوم رقم ( )50لسنة 1103م ،تدارست اللجنة مشروع
القانون الذي يتألف من مادتني فض ً عن الديباجة ،تناولت املادة األوىل منه
التصديق على النظام األساسي ،أما املادة الثانية فهي تنفيذية ،كما اطلعت
على النظام األساسي ملركز جملس التعاون لدول اخلليج العربية إلدارة
حاالت الطوارئ املرافق للمرسوم رقم ( )50لسنة 1103م ،وقد تبودلت بشأنه 5
وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون اللجان
باجمللس ،كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
مبجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لس مة مشروع القانون من الناحيتني
الدستورية والقانونية .ويتألف النظام األساسي للمركز ــ فض ً عن
الديباجة ــ من  01مادة ،حيث تناولت املواد من ( )0إىل ( )0بعض التعريفات 01
اليت تضمنها النظام ،وإنشاء املركز الذي يتمتع بالشخصية االعتبارية مع
اختاذ املركز من دولة الكويت مقرًا له .كما تناولت املواد هدف املركز
واملهام اليت يقوم بها .كما بينت املواد من ( )01إىل ( )01نقاط االتصال،
واالمتيازات واحلصانات املطلوبة ألداء مهام املركز بالدول األعضاء،
باإلضافة إىل اإلشارة إىل املراقبني والتعديل واللغات وتسوية املنازعات ،حبيث 05
تعمل الدول على تسوية اخل فات الناشئة عن تفسري هذا النظام أو تطبيقه
بالطرق الودية .ورأت اللجنة أن مشروع القانون من األهمية يف تعزيز قدرات
دول اجمللس وتنسيقها يف جمال إدارة حاالت الطوارئ يف سبيل حتقيق األمن
واالستقرار للمواطن اخلليجي والتعامل مع املخاطر والتهديدات اليت تواجه
املنطقة واقرتاح احللول العلمية والعملية للحد من تلك املخاطر والتخفيف من 11
آثارها .وقد رغبت اللجنة يف احلصول على بعض املعلومات املتعلقة بعدد الدول
اليت صدقت على النظام طبقًا ألحكام املادة ( )01منه اليت تنص على أن
«يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد اجمللس الوزاري له ،وبعد مضي
ث ثني ( )31يومًا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى
األمانة العامة» .كما أبدى أعضاء اللجنة بعض امل حظات املهمة ومنها 15
م حظة األخت لولوة العوضي حول وجوب تسليط الضوء على أهمية هذا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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املركز بالنسبة إىل درء اخلطر عن حياة مواطين جملس التعاون ووجوب
إعطائه حقه من التغطية اإلع مية .وم حظة األ حممد حسن باقر رضي
بالنسبة إىل ما إذا كان توافر االحتياطي الغذائي واملائي يأتي ضمن
اختصاص هذا املركز .ونظرًا إىل ضيق الوقت فقد تعذر احلصول على تلك
املعلومة ،وتأمل اللجنة من ممثل وزارة اخلارجية أن يزود اللجنة بهذه املعلومات 5
يف جلسة اجمللس .وعلى ضوء هذه املعطيات رأت اللجنة أهمية التوصية
باملوافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي ملركز جملس
التعاون لدول اخلليج العربية إلدارة حاالت الطوارئ ،املرافق للمرسوم رقم
( )50لسنة 1103م .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء
دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة على مشروع قانون 01
بالتصديق على النظام األساسي ملركز جملس التعاون لدول اخلليج العربية
إلدارة حاالت الطوارئ ،املرافق للمرسوم رقم ( )50لسنة 1103م ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟ تفضل األ مجعة حممد الكعيب.

05

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن النظام املرفق مبشروع قانون بالتصديق
على النظام األساسي ملركز جملس التعاون لدول اخلليج العربية إلدارة
حاالت الطوارئ املرافق للمرسوم رقم ( )50لسنة 1103م يهدف إىل11 :
0ــ اإلسهام يف حتديد وتقييم املخاطر الطبيعية وغري الطبيعية1 .ــ تلقي
الب غات العاجلة3 .ــ وضع سياسات وإجراءات لتسيري األعمال اإلغاثية.
4ــ املساهمة يف وضع اخلطط والربامج للحد من تلك املخاطر والتخفيف من
آثارها5 .ــ تنسيق جهود الدعم واإلسناد البشري واآللي بني دول جملس التعاون
ملواجهة حاالت الطوارئ .وقد رغبت اللجنة يف احلصول على بعض املعلومات 15
املتعلقة بعدد الدول اليت صدقت على النظام طبقًا ألحكام املادة ( )01منه
واليت تنص على أن «يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد اجمللس الوزاري
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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له ،وبعد مضي ث ثني ( )31يومًا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو
الرابعة لدى األمانة» ،ونظرًا إىل ضيق الوقت فقد تعذر احلصول على تلك
املعلومات ،وتأمل اللجنة من ممثل وزارة اخلارجية أن يزود اللجنة بهذه
املعلومات يف جلسة اجمللس؛ لذلك أطلب من أصحاب السعادة األعضاء
املوافقة على مشروع القانون والنظام املرفق به ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن باقر رضي.
01

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال شك يف أن هذا املركز أصبح ضرورة البد
منها وخاصة يف ظل الظروف املتغرية ،وإعماالً للتعاون العملي بني دول جملس
التعاون اخلليجي .علماً بأن هذا املركز واتفاقيته املرفقة كانت مفعلة قبل
هذا التاريخ ويأتي تصديقها والتوقيع عليها استكماالً للربوتوكول الرمسي

بني دول اخلليج .لقد استشعر جملس الشورى أهمية هذا املوضوع ،فكان أن 05
تعاون مع إحدى املؤسسات العلمية املختصة بعمل املؤمترات والندوات واإليعاز
إليها بتنظيم ندوة عن األزمات والكوارث وخطط الطوارئ ،وقمتم معاليكم
ــ سيدي الرئيس ــ برعايتها واإليعاز إىل األ منصور بن رجب نائب رئيس
اجمللس آنذاك بافتتاح هذه الندوة اليت أقيمت يف عام 1117م ،وقد متت دعوة
مكتب األمم املتحدة ووزارة الداخلية وغريها من الوزارات املعنية ،وكذلك 11
مت استدعاء خرباء عامليني لعرض خرباتهم العلمية والعملية يف هذا اجملال
املهم ،وقد خرجت الندوة بتوصيات عدة آنذاك .من املؤكد أن اجلانب
االقتصادي والسياسي واجلانب األمين والعسكري حيظون باالهتمام األكرب
من قبل قيادات جملس التعاون ،والتنسيق والتكامل بينهم وارد كما نراه
واضحًا يف كل مؤمترات القمة اخلليجية ،إال أننا جيب أال نغفل جانبًا مهمًا 15
وهو جانب التحوط واحليطة لألزمات والكوارث ،وأرجو أال يقتصر االهتمام
على اجلانب البيئي واملكاني ،فهناك جانب أخطر وهو اجلانب املتعلق بأزمة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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الغذاء واملاء ،ف نرى أن هناك اسرتاتيجية واضحة من قبل جملس التعاون
توضح مدى التعاون وماهية اخلطط يف حال حدوث أزمة غذاء لسبب أو
آلخر ،وأظن أن الوقت قد حان لقيام جملس التعاون اخلليجي بإنشاء بنك
الغذاء ( )Food Bankأسوة بالبنوك املتخصصة مثل :البنوك العقارية والصناعية
وغريها ،وال مناص من إنشاء مثل هذا البنك الذي سوف يكون عليه عبء 5
ومسؤولية غذاء وماء اخلليجيني ،وعليه وضع اخلطط واملرئيات ألمن غذائي
خليجي ،وآمل أن يتحقق هذا املوضوع املهم ،ويكون مقره مملكة البحرين
ملا هلا من خربة مالية وقاعدة ميكن أن ينطلق منها مثل هذا املشروع،
وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن هذا املشروع يف غاية األهمية ،فنحن ندرك 05
أن الظروف اليت مررنا بها يف مملكة البحرين ــ مث ً :من كوارث ال مسح
اهلل ــ كانت حتتاج إىل تنسيق اجلهود .وأعتقد أن مملكة البحرين اآلن توجد
بها جلنة عليا للطوارئ ،وأعتقد أنها تقوم بواجبها ومسؤولياتها كبرية،
ولكننا نتكلم عن منطقة اخلليج اليت هي عرضة لكثري من املخاطر وكثري
من األمور اليت حتتاج إىل جهود موحدة ومشرتكة ،فنحن نعلم أن هناك 11
خماطر تلوث بيئة اخلليج من كثري من األمور اليت تسبب لنا ــ ال مسح اهلل ــ
كوارث يف املستقبل .وأعتقد أن هذا املركز عندما تتوحد اجلهود ميكن أن
يكون له دور كبري يف معاجلة الكوارث ومعاجلة حاالت الطوارئ اليت قد
تنجم سواء عن طريق البشر أو عن طريق األمور الطبيعية اليت حنن لسنا
ببعدين عنها .حنيي دول جملس التعاون على هذه اخلطوة املباركة ،ونسعد 15
كثريًا بأن يكون أحد مواطين مملكة البحرين وهو األ الدكتور
عبدالعزيز يوسف محزة مديرًا هلذا املركز الذي سيكون مقره يف الكويت
إن شاء اهلل ،ونعلم جيدًا كفاءة هذا الرجل وقدرته ألنه صاحب خربة
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وجتربة ،وقد مرت عليه جتارب يف مملكة البحرين وألف عدة كتب تتناول
هذا الشأن ،فنحن نهنئ املواطن البحريين األ الدكتور عبدالعزيز يوسف
محزة على تقلد هذا املنصب ،ونهنئ مملكة البحرين على أن أحد مواطنيها
على قمة هذا املركز ،ونتمنى هلذا املركز املزيد من التوفيق وأن يكون
5

حاميًا لبيئتنا وظروفنا الطبيعية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إىل من سبقوني يف الك م عن
هذا املركز ،وأود أن أقول كلمة حق خبصوص دولة الكويت الشقيقة اليت
تربعت باملقر هلذا املركز املهم ،وهذا املركز له وجاهة ونتمنى مستقب ً أن
يكون مركز إشعاع ومركز تدريب يف هذا اجملال احلديث بالنسبة إىل دول

05

اخلليج العربي .فتمنياتي هلم كل التوفيق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
11

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إىل صوت الزم ء يف مباركة
إنشاء هذا املركز يف دولة الكويت الشقيقة ،ودولة الكويت هلا خربة جيدة
يف جمال التعامل مع الطوارئ والكوارث ،وخاصة أنه منذ أيام الغزو كانت
هناك جهود طيبة يف مواجهة ما تعرضت له دولة الكويت الشقيقة من خماطر

يف ذلك الوقت؛ ولذلك فإن إنشاء املركز يف دولة الكويت يأتي يف مكانه 15
الصحيح بسبب اخلربة املوجودة لدى الكويت ،وسيكون على رأس املركز
أيضًا مواطن حبريين له خربة يف هذا اجملال .رمبا من أهم األمور اليت ينبغي
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أن يضطلع بها هذا املركز يف جمال التعاون والتنسيق يف مواجهة الكوارث
هو موضوع املياه والتلوث البيئي ،فنحن يف دول اخلليج ــ وخاصة يف البحرين ــ
مقبلون فع ً على أزمة مياه وأزمة تلوث ،وأرجو أن يكون هذان املوضوعان
من أهم املواضيع اليت يضطلع بها هذا املركز ،وأرجو أال ينتظر املركز
الكوارث واملخاطر ليتصدى هلا فقط بل يقوم أيضًا بتلمس املخاطر اليت قد 5
تنجم عما هو حاصل حاليًا ،ولذلك أنا أضع هذين املوضوعني على قمة
أولويات املركز للتحسب ملا قد يأتي به املستقبل ،وأال ننتظر حدوث هذه
املخاطر حتى نتصدى هلا ،وإمنا حنسب حساب ما قد حيدث يف املستقبل.
أحيي مملكة البحرين على االهتمام بهذا املوضوع ،وأهنئ دولة الكويت
01

الشقيقة على احتضانها هلذا املركز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.

05

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،ال خيتلف اثنان على أهمية إنشاء هذا املركز
اخلليجي ،وحنن حنب أن جنيب عن بعض االستفسارات اليت ذركرت ،حيث
ذكر بعض اإلخوان أنه ليست هناك معلومات عن الدول اليت صدّقت على

إنشاء املركز؛ ويف احلقيقة أن أربع دول صدّقت وهي اململكة العربية 11
السعودية وسلطنة عرمان ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ،وحنن
إن شاء اهلل سنصدّق عليها وبعدنا بإذن اهلل دولة قطر؛ وقد حضرت يف دولة
الكويت يف الشهر املاضي ــ على جانب أحد االجتماعات ــ حفل توقيع إنشاء
املقر ما بني األمانة العامة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وبني دولة
املقر ،وبالتالي فإن املقر اآلن قائم .النقطة األخرى اليت أحببت أن أبيّنها هي 15
أن رئيس املركز حاليًا هو األ الدكتور عدنان حممود التميمي ،وكان
الرئيس قبل ذلك هو األ الدكتور عبدالعزيز يوسف محزة ،ولكن الرئيس
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اآلن هو األ الدكتور عدنان حممود التميمي من جامعة البحرين .أحببنا أن
نبيّن هذه النقاط حتى تكون واضحة لإلخوة األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يرقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 05
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
11

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على الديباجة؟
15

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

11

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان أخشى أال نستطيع أخذ الرأي النهائي بعد مضي ساعة من
اآلن لذلك سوف نصوت نداءً باالسم على موافقتكم على أخذ الرأي النهائي
فورًا .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

05

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)
11

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

15

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
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العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
01

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
11

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
15

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
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العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
5

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

05

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
11

موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
15

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

31

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
01

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة
05

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .إخواني وأخواتي انتهز هذه 11
الفرصة ألرحب بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا طلبة مدرسة سافرة االبتدائية
اإلعدادية للبنني ومرافقيهم ،مثمنني الدور الذي تقوم به املدرسة يف رعايتها
الكرمية هلم ،واهتمامها املتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة اليت تهدف إىل
تسخري كل اإلمكانيات مبا يعود بالنفع على الطلبة من خ ل زياراتهم
امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم ب
شك يف تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم يف موادهم الدراسية وخاصة مادة املواطنة،
متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة
أخرى يف جملس الشورى ،فأه ً وسه ً بهم .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
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15

جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون لسنة 1103م بالتصديق على
بروتوكول تعديل اتفاقية بني مملكة البحرين وحكومة ج لة سلطان ويانج
دي برتوان بروناي دار الس م بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب
املالي بالنسبة إىل الضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم (5 )54
لسنة 1103م .وأطلب من األ عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه
إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وكل عام وقيادتنا 01
وشعب البحرين خبري وأمن وس مة وحمبة مبناسبة العيد الوطين اجمليد .بدايةً
أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

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

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
11

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )74
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ
مقرر اللجنة.
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15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون لسنة 1103م
بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بني مملكة البحرين وحكومة
ج لة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار الس م بشأن جتنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب املالي للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي 5
رقم ( )54لسنة 1103م مع ممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوني لشؤون
اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن
مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس
الشورى والذي جاء مؤكدًا لس مة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية ،وعلى رأي املستشار االقتصادي واملالي مبجلس الشورى؛ وبعد 01
االط ع على الربوتوكول تبيّن أنه يهدف إىل تعديل االتفاقية املربمة بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة ج لة السلطان ويانج دي برتوان بروناي
دار الس م بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املالي بالنسبة إىل
الضرائب على الدخل ،املوقعة بني الدولتني بتاريخ  04يناير 1111م ،واملصّدق
عليها بالقانون رقم ( )00لسنة 1110م ،علمًا بأن الربوتوكول موقع بصورة 05
نهائية بتاريخ  01ديسمرب 1101م؛ ويتألف الربوتوكول من ث ث مواد ،تهدف
األوىل إىل حذف نص املادة ( )17من االتفاقية ليحل حملها نص جديد يتكون
من مخس بنود توضح أحكام تبادل املعلومات الضرورية ما بني السلطات
املختصة يف الدولتني املتعاقدتني .وتضمنت املادة الثانية أحكام نفاذ
الربوتوكول .وأخرياً قررت املادة الثالثة اعتبار الربوتوكول جزءًا ال يتجزأ من 11
االتفاقية .وباستعراض األحكام اليت تضمنها الربوتوكول يتضح عدم
تعارضه مع أحكام الدستور ،وأنه يلزم لنفاذ الربوتوكول املذكور أن يصدر
قانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من الدستور ،باعتبار أن
االتفاقية األصلية املوقعة بني البلدين قد صدرت مبوجب قانون .وعليه توصي
اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون املذكور ،واملوافقة على 15
مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟

(ال توجد مالحظات)
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يرقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك م حظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
15

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان سوف نصوت نداءً باالسم على موافقتكم على أخذ الرأي
النهائي فورًا .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

05

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
11

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
15

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
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العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
01

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
11

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
15

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
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العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
5

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

05

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
11

موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
15

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
31

موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5

موافقة.

العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
موافق.
01

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة
05

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يرقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من 11
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل
الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )13لسنة 1103م .تفضل األ
15

عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
(انظر امللحق  /6صفحة )99

01

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ
مقرر اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل املعلومات
يف املسائل الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )13لسنة 1103م مع
ممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس .واطلعت

اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي 11
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لس مة
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعلى رأي املستشار
االقتصادي واملالي مبجلس الشورى .وقد تبني أن اهلدف الرئيسي من هذه
االتفاقية هو أن تقوم السلطات الضريبية املختصة يف الطرفني املتعاقدين
بتقديم املساعدة من خ ل تبادل املعلومات اليت تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ 15
القوانني الوطنية يف ك الطرفني املتعاقدين ،وذلك فيما يتعلق بالضرائب
املعنية يف هذه االتفاقية ،وتشمل املعلومات املتبادلة من قبل السلطات
الضريبية املختصة يف الطرفني املتعاقدين حتديد وتقييم وحتصيل هذه
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 41

1103/01/10م املضبطة 7

الضرائب ،واسرتداد وتنفيذ املطالبات واالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف
املسائل الضريبية .على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية
وبسرية تامة .وعليه توصي اللجنة باملوافقة على مشروع القانون املذكور من
حيث املبدأ ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟
01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يرقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة

11

مادة .تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
15

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على الديباجة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن ترقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــــس:
05

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن ترقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون اآلن ،وهذا يتطلب
أخذ رأيكم نداءً باالسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا،

وإذا وافقت أغلبية أعضاء اجمللس فسنأخذ رأيكم النهائي على مشروع 11
القانون .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

15

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
5

موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
01

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

05

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
11

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

15

العضو خـالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
31

موافق.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
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العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
5

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

05

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
11

موافق.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موافق.
15

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
31

موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
35
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
01

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
موافق.

05

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة 11
نهائية؟

(أغلبية موافقة)
15

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يرقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع
قانون بشأن تنظيم مكافآت ملمثلي احلكومة يف جمالس إدارات اهليئات

واملؤسسات والشركات واللجان (،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 31
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جملس النواب) .وأطلب من األخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إىل
املنصة فلتتفضل.

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة أود 5
أن أرفع أمسى آيات التهاني إىل ج لة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك
الب د املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وإىل القيادة الرشيدة ،وإىل شعب البحرين
الكريم مبناسبة العيد الوطين اجمليد وعيد جلوس ج لة امللك ،داعية اهلل أن
يديم األمن والس م على هذه اململكة الغالية .معالي الرئيس ،أطلب تثبيت
01

التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

11

(انظر امللحق  /5صفحة )113
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

15

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق للجنة أن رفضت مشروع القانون ،وقد
كان من أهم أسباب رفضها :أن احلكومة ممثلة بديوان اخلدمة املدنية
ذكروا أن احلكومة بصدد وضع ضوابط لتعيني ممثلي احلكومة يف هذه
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الشركات ،األمر الذي القى دعمًا إضافيًا من أطروحات حوار التوافق
الوطين بهذا اخلصوص ،وخباصة ما يتعلق مبوضوع احلوكمة يف إدارة املال
العام ،ووضع ضوابط لتعيني ممثلي احلكومة يف جمالس إدارات الشركات
ومكافآتهم ،األمر الذي يتفق مع توجه اللجنة يف رفض املشروع والرتيث يف
طرح مشروع قانون بهذا اخلصوص وفقًا ملا طرحه الديوان وما يتمخض عنه 5
من إجراءات متس مشروع القانون ،وحيث إن احلكومة ممثلة يف ديوان
اخلدمة املدنية أكدت يف رسالتها املؤرخة يف  07نوفمرب 1103م أن جملس
الوزراء اختذ القرار باملوافقة على مشروع مرسوم بشأن مكافآت رؤساء
وأعضاء اجملالس واللجان احلكومية ،باإلضافة إىل املوافقة على تشكيل
جلنة لوضع املعايري واملتطلبات ال زمة لتعيني ممثلي احلكومة يف جمالس 01
إدارات اهليئات واملؤسسات والشركات احلكومية؛ وعليه وجدت اللجنة أنه
من الصعوبة املوافقة على مشروع القانون كما أقره جملس النواب؛ لذا فقد
قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق رفض مشروع القانون من حيث املبدأ،
باإلضافة إىل األسباب السابقة اليت ذكرتها اللجنة يف تقريرها السابق عند
رفض مشروع القانون ،وهي0 :ــ أن مشروع القانون مييز بني مقدار املكافأة 05
أو معدهلا ألعضاء اجملالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف اليت
يشغلونها يف احلكومة ،بالرغم من أن املهام املناطة بأعضاء جملس اإلدارة
الواحد متشابهة ،وذلك على أساس أن التعيني معتمد على اخلربة والكفاءة
وليس على أساس الدرجة الوظيفية ،مما يعين عدم اتفاق املشروع مع مبدأ
املساواة بني األعضاء ،ومبدأ األجر على قدر العمل ،باإلضافة إىل إمكانية 11
وجود بعض االخت فات يف املستحقات اإلمجالية لألعضاء على أساس أدائهم
ومساهماتهم يف اللجان1 .ــ التفاوت الكبري يف الفجوة بني معدلي احلد
األعلى للمكافأة يف اجلدول املرفق مع مشروع القانون وقيمة املكافأة
املرصودة حلضور كل اجتماع ،فعلى سبيل املثال :تقدر القيمة الفعلية
حلضور  4اجتماعات ــ كحد أقصى ــ لوكيل الوزارة يف الشهر بنحو 15 411
دينار أي  4111دينار يف السنة ،بينما احلد األعلى للمكافأة هلذه الفئة من
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املوظفني وفقًا ملا جاء يف اجلدول املرفق هو  15111دينار ،أي أن الفجوة بني
املكافأتني تقدر بـ 3 .%411ــ من الصعب تطبيق هذا القانون على كل
الشركات اململوكة للحكومة بشكل كامل أو بشكل جزئي ،حيث إن
هناك تباينًا واضحًا يف مواد هذا املشروع ،وال ميكن وضع نظام واحد
ومعايري موحدة تشمل كل الشركات مع تغري هياكلها وملكيتها ونظامها 5
اإلداري4 .ــ عدم العدالة يف توزيع املكافآت ملمثلي القطاع العام وممثلي
القطاع اخلاص يف جمالس إدارات الشركات واملؤسسات5 .ــ حيتاج مشروع
القانون إىل تغيري جوهري يف كثري من مواده األساسية مبا ينسف البناء
القانوني هلذا املشروع .وعليه تتمسك اللجنة بقرار جملس الشورى السابق
برفض مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت ملمثلي احلكومة يف جمالس 01
إدارات اهليئات واملؤسسات والشركات واللجان ،املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب؛ من حيث املبدأ ،واألمر معروض على
جملسكم املوقر الختاذ ال زم ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد
اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،التشريع إما أن يأتي لسد فرغ تشريعي وإما لتعديل أو 11
إضافة إىل تشريع قائم ،واحلكومة اآلن تقول إنها بصدد إعداد مشروع يتعلق
بهذا املوضوع املعروض أمامنا اليوم ،ونتمنى ــ إن شاء اهلل ــ أال يطول هذا
املوضوع .إذن بالفعل هناك حاجة إىل تنظيم هذا األمر وبصورة قانونية
ومدروسة ،وحنن نتفق مع جملس النواب حول ضرورة تنظيم عملية التمثيل يف
جمالس اإلدارات ملنع االحتكار وتبادل تدوير املناصب ومنع استغ هلا15 ،
وأيضًا إلفساح اجملال أمام وجوه جديدة للدخول يف جمالس اإلدارات ،ولكن
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مع األسف الشديد مت تشخيص الداء وأعطي املريض الدواء اخلطأ .هذا
املشروع مع األسف ولد ميتًا ،بدءًا من املسمى الذي يقول «خبصوص مشروع
قانون بشأن تنظيم مكافآت ملمثلي احلكومة يف جمالس إدارات اهليئات»...
بينما املشروع يتكلم عن تنظيم العضوية وليس عن تنظيم املكافآت ما عدا
مادة واحدة ،وحتى الصياغة اللغوية بالنسبة إىل عنوان املشروع أعتقد أنها 5
صياغة خاطئة .سيدي الرئيس ،النيات جيدة ،ولكن إذا أخذنا مواد املشروع
مادة مادة فسنجد أن هناك تعارضًا وتناقضًا بني املادة  3واملادة  ،5املادة 3
تقول «تقوم اجلهات احلكومية وفقًا للقانون بتقديم طلبات بأمساء املرشحني
لتمثيل الدولة» ،واملادة  5تقول «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر يتم
تعيني ممثلي الدولة» ،اآلن حنن ال نعرف هل نأخذ باملادة  3اليت تقول إن 01
الوزارة املعنية تقوم بتقديم أمساء املرشحني إىل اللجنة العليا بعد التنسيق مع
اجلهات ذات الع قة ،ومن ثم هي ختتار منهم ،أم أن تعيينهم يتم بقرار يصدر
عن جملس الوزراء؟ هناك تناقض بني االثنني ،هنا ترشيح ،وهنا تعيني ،هذه
نقطة .املادة  4تتحدث عن ممثلي الدولة ،وماذا عن ممثلي القطاع اخلاص يف
هذه اجملالس؟ كيف تنظم عضويتهم يف اجملالس؟ أرجع إىل املادة  1اليت تقول 05
إن اللجنة العليا تتكون من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة واخلربة واملشهود
هلم باألمانة! األمانة ليست شيئًا حمسوسًا ،فكيف سأقيس األمانة؟ األمانة
شيء ال ميكن قياسه ،وحنن ال ميكن أن نستخدم عبارات ال نوفق فيها.
نأتي إىل املادة  1اليت تقول إن املكافأة حتدد بناءً على توصية اللجنة ،أنا مل
أجد يف مشروع القانون أي شيء يذكر أن اللجنة هي اليت حتدد املكافآت 11
بناءً على املادة  .1املادة  1تقول إن تعيني أعضاء اللجنة وحتديد مكافآتهم يتم
مبرسوم ملكي ،إذًا اللجنة يف املادة  1تتحدث عن مكافآت أعضاء اللجنة
وليس عن مكافآت أعضاء جمالس اإلدارة ،حتى الذي وضع مشروع القانون
ال يعرف الفرق ما بني مكافآت اللجنة العليا ،ومكافآت أعضاء جملس
اإلدارة؛ لذلك يف املادة رقم  1قال نعود إىل املادة  1اليت على أساسها حتدد 15
اللجنة مكافآت جملس اإلدارة .هناك تناقض كبري يف مشروع القانون هذا،
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وهو غري مدروس وغري دقيق .أنا أثين على قرار اللجنة برفض هذا املشروع،
وإن كنت أمتنى عليها لو أنها مل تستشهد باجلداول عندما ذكرت مربرات
الرفض؛ ألن اجلداول أيضًا حذفت من مشروع القانون من قبل جملس النواب،
فكيف للجنة أن تستشهد جبداول حمذوفة من مشروع القانون؟ أتفق مع قرار
اللجنة يف رفض مشروع القانون هذا؛ ألنه مشروع قانون غري مدروس ،وبه 5
بعض الشبهات الدستورية ،وألن القطاع اخلاص غري وارد ،وغري واضح
بالنسبة إىل املساواة يف املكافآت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخت الدكتورة بهية اجلشي على
م حظاتها ،ويف الوقت نفسه على دعمها لتوصية اللجنة بالتمسك بقرار
رفض مشروع القانون هذا .لدي نقطة أحببت أن أذكرها لألخت الدكتورة 05
بهية اجلشي وهي أنه عندما حيال أي مشروع من قبل جملس النواب إىل
جملس الشورى ،اللجنة املعنية تنظر يف املشروع األصلي كما حيال إليها من
احلكومة ،وأيضًا تنظر يف قرار جملس النواب واملرفقات ،وإذا كانت هناك
جداول مرفقة باملشروع األصلي فإنه يرتطلب من اللجنة النظر فيها ،والنظر يف
املشروع ككل مبا فيه من جداول .أما إذا كان هناك قرار حذف أي مادة 11
أو جدول ...إخل من مشروع القانون حبسب قرار جملس النواب ،فهذا بالنسبة
إىل اللجنة أمر ثانوي ،وحنن يتطلب منا النظر يف القانون كما وصل إلينا من
احلكومة .أستغرب أن تكون هناك عدم موافقة من قبل جملس النواب على
قرار جملس الشورى الذي اختذه يف اجللسة السابقة وهو رفض هذا املشروع،
وخاصة أن هذا املشروع لن يؤدي الغرض املرجو منه ،كما أن رأي املستشار 15
القانون مبجلس النواب أعطى انطباعًا بأن هذا القانون لن خيدم الغرض
املرجو منه ،وخاصة أننا نتكلم عن تنظيم عضوية موظف يف جملس اإلدارة،
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وأعطينا تنظيم الوظيفة واملزايا اليت سيحصل عليها املوظف أهمية أكرب من
وجود الشخص املناسب يف املكان املناسب ليؤدي الغرض من توظيفه،
وخاصة أن هناك آلية معينة حبسب قانون الشركات التجارية ،وحبسب
األنظمة األساسية اليت توضع للشركات كافة ،وخيتلف جمال العمل من
شركة إىل شركة أخرى ،وختتلف متطلبات من هم أعضاء يف جملس 5
اإلدارة من شركة إىل شركة أخرى؛ لذلك أنا أرى أن هناك خلطًا يف هذا
القانون ،حيث جاء مهله ً ،ويف الوقت نفسه لن يقدر على تنظيم عملية من
سيكون أين ،بل على العكس؛ ألننا نتحدث عن :من سيحصل على كم،
وهذا شيء غري مقبول .أرى أن قرار جملس الشورى يف اجللسة السابقة كان
صحيحًا ،ويف الوقت نفسه حنن تدارسنا وحاولنا أن جند أي مسبب من 01
املسببات اليت قد نتفق يف اللجنة عليها مع توجه جملس النواب ،إال أنه مع
األسف مل جند أي مربر يدفعنا إىل التوصية بتغيري قرار جملس الشورى يف
اجللسة السابقة ،وعليه أصررنا على قرار عدم املوافقة على مشروع القانون،
ومتسكنا بقرارنا السابق ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أتطرق إىل مشروع القانون املعروض 11
أمامنا اليوم ،ولكن لدي نقطة توضيحية وهي :أن من أهم األسباب لرفض
مشروع القانون يف املداولة األوىل هو أن احلكومة املوقرة وعدتنا بتوفري
الضوابط واملعايري بالنسبة إىل املكافآت ،وفع ً حنن ارتأينا انتظار اجلواب
حتى حصلنا عليه يف اآلونة األخرية يف شهر أكتوبر أو نوفمرب ،واحلكومة
املوقرة يف جلستها رقم  1000املنعقدة بتاريخ  07يوليو 1100م اعتمدت قرار 15
املوافقة على املرسوم بقانون بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء اجملالس واللجان
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احلكومية .وكذلك يف جلستها الثانية بتاريخ  00سبتمرب 1100م كونت
جلنة برئاسة نائب رئيس جملس الوزراء ،ونائب رئيس ديوان اخلدمة املدنية
لوضع املعايري واملتطلبات ال زمة لتعيني ممثلي احلكومة .هناك مشروع آتٍ
وهلذا حنن بانتظار أن حيال إىل السلطة التشريعية ،واللجنة متنت يف حالة إذا
أحالت احلكومة املوقرة هذا املشروع إىل السلطة التشريعية أال حيال مبرسوم 5
وإمنا مبشروع قانون؛ حتى تستطيع السلطة التشريعية أن تغري وتعدل فيه
حبيث يتوافق مع متطلباتها ومع حوار التوافق الوطين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،هل هناك م حظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار جملس الشورى 05
السابق وهو رفض مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ترقر توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث املبدأ .سوف
نقوم بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام)
الع مات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )51لسنة 1103م ،وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف 15
جمموعه يف وقت سابق ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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