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 العضــــــــــو أهــــــــــــــد  براهيـــــــــــــم ب ــــــــــــــ ار. 

ــري .    ــا  العـــ ــد ســـ ــداتور أهـــ ــو الـــ  العضـــ

 العضـــــــــــــو أهـــــــــــــد م ـــــــــــــد  ا ـــــــــــــدار.

 العضــــــــــو ب ــــــــــام   اعيــــــــــل البناحاــــــــــد.

 اســـــــــــــم أهـــــــــــــد امل ـــــــــــــ  .   العضـــــــــــــو  

 العضـــــــــــــــو مجعـــــــــــة ماـــــــــــد الرعـــــــــــ .

ــل.    ــدا  الفا ــ ــار عبــ ــداتورة   ــ ــو الــ  العضــ

 العضــــــــــــو هــــــــــــد مبــــــــــــار  النعياــــــــــــ .   

ــقط .   ــن امل ــــــــ ــد ح ــــــــ ـــو ملالــــــــ  العضـــــــــــــ

 العضـــــــــــــو ملالـــــــــــــد ماـــــــــــــد امل ـــــــــــــلم.    

 العضـــــــــــو يـــــــــــيس هـــــــــــد الرميحـــــــــــ .   

ــاع .   ــد املنــــــــــ ــ  أهــــــــــ ــو ررويــــــــــ  العضــــــــــ

ــر .    ــدا  فــــــــــــ ــا عبــــــــــــ ــو ر ــــــــــــ  العضــــــــــــ

 لرـــــــــــوار . العضـــــــــــو  هـــــــــــوة ماـــــــــــد ا  

 العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد. 

 العضـــــــو الــــداتور ســـــعيد أهــــد عبـــــدا .   

ــة.  ــار  البحارقــــــــــ ــ  صــــــــــ ــو  ــــــــــ  العضــــــــــ

ــو .  ــا    قـــــــــــ ــد حـــــــــــ  العضـــــــــــــو سوســـــــــــ

 العضـــــــو ســـــــيد  ـــــــياء  يـــــــ  املوســـــــو .    

 العضــــــــــــو صــــــــــــار  عيــــــــــــد    رهــــــــــــة.   

ــاورة.   ــدالرهد املعـــــــ ــار  عبـــــــ ــو عـــــــ  العضـــــــ

ــو  ــداتور العضـــ ــل. الـــ ــد أبـــ ــدالع ي  ح ـــ  عبـــ

  ي  عبـدا  العماـان.  عبـدالع الـداتور  العضو 

ــد املنصــــور.   ـــو عبــــدالوهاب عبدا  ــ  العضــــــ

ــد.   ــ  أهــــــــــــ ــ  عي ــــــــــــ ــو علــــــــــــ  العضــــــــــــ

 العضـــــــو فا اـــــــة عبـــــــدا بار الرـــــــوهم .
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ــا  .  ــد ا ـــــــــــ ــ ار أهـــــــــــ ــو فـــــــــــ  العضـــــــــــ

 .علــ  العضــــــــــو الــداتور ماــد علــ  ح ــد    

 اخل اع .ماد العضــــــو الداتور ماد عل  

ــرحان.   ــد سـ ــور ماـ ــداتور منصـ ـــو الـ  العضــــــ

 العضــــــــو قاق ــــــــ  رينــــــــا  يلــــــــ  ملضــــــــور . 

 العضــــــــــــــو قــــــــــــــوار علــــــــــــــ  ا اــــــــــــــور.   

 

وقد حضر ا ل ة سعارة ال يد عبدا ليل  براهيم     ريف األمن العـام  

 جمللس الشورى. 

 

 هذا وقد مثل ا رومة ال مد:

 5ش ون جمل   الشورى غامن بد فضل البوعينن و ير سعارة ال يد  -0

 .والنواب

املعرا  مافظ مصرف البحريد رشيد بد ماد سعارة ال يد  -2

 .املرا  

 

 01 ااا حضر ا ل ة بع  ممثل  ا  اى الر ية وهم:

 :مد و ارة الدامللية 

النقيب ماد يوقس اهلرم  رئيس شعبة اع صا   مل   الشورى  -0

 والنواب واللمان الو ارية.

 .املي م أو  فيصل عبدالع ي  النمار مد  رارة الش ون القاقوقية -2

 05 

  اليةاملمد و ارة: 

عبدالرريم ماد بوعي  رئيس التوطيط اعقتصار  ال يد -

 .واعسرتا يم 
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 :مد و ارة ش ون جمل   الشورى والنواب 

ال يد عبدالعظيم ماد العيد الوايل امل اعد لش ون جمل    -0

 الشورى والنواب.

 ال يد عبدا  عبدالرهد عبدامللك امل تشار القاقوق . -2

 5  تشار القاقوق .ال يد أا   اسم عاشور امل -0

 وعدر مد مدير  اإلراراى ورؤساء األق ام وموظف  الو ارة. ــ 
 

 :مد و ارة الصناعة والتمارة وال ياحة 

 ال يد قارر ملليل امل يد وايل الو ارة لش ون التمارة.  -0

 01 .عباس ح د أهد باحث قاقوق  أو ال يد  -2
 

  مصرف البحريد املرا  مد: 

 . تشار القاقوق ال يد أهد ماد عبداملطلب امل -0

 .ة منار مصطف  ال يد م اعد امل تشار العامال يد -2

 05 

ااا حضرها الداتور أهد عبدا  قاصر األمن العام امل اعد 

للاوارر البشرية واملالية واملعلوماى، والداتورة فو ية يوسف ا يب األمن 

اد العام امل اعد لش ون العيقاى واإلعيم والبحوث، وال يد عبدالناصر م

الصديق  األمن العام امل اعد لش ون ا ل اى واللمان، والداتور عصام 

 21تشاريد القاقوقين باجمللس، وأعضاء  عبدالوهاب ال  جن  رئيس هيئة امل

هيئة امل تشاريد القاقوقين باجمللس، ااا حضرها عدر مد مدير  اإلراراى 

لرئيس ل ئب األوىلالناورؤساء األق ام وموظف  األماقة العامة،  م افتتح 

 ا ل ة:

 

 25 األول للرئيس: النائب

مد رور اعقعقار  الثي نب م ا  الرهد الرحيم، قفتتح ا ل ة 

، وقبدأ بتيوة أ اء األعضاء الراب مد الفصل التشريع   الثاق العار  
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 ة.  فضل األخ عبدا ليل  براهيم املعتذريد والغائبن عد ا ل ة ال ابق

 ن العام للاملس.     ريف األم

 

 األمني العام للمجلس:

 5ال يم عليرم ورهة ا  وبراا  ، وأسعد شرًرا سيد  الرئيس، 

ال مد اعتذر عد حضور هذه ا ل ة  ا  صباحرم مجيًعا برل مل ،

ومجيلة عل  سلاان، ، عل  بد صاحل الصاحل رئيس اجمللس أصحاب ال عارة:

لل فر ملار  املالرة، ورع   اسم  ، و وار حبيب اخلياطوهالة رم   فاي 

ال ايد، وعبدالرهد ماد مجش  لل فر يف م اة ر ية بترليف مد 

 01و وار عبدا  عباس لظرف صح   ارئ مّد ا  علي  بالصحة  اجمللس،

 وشرًرا. ، والعافية
 

 األول للرئيس: النائب

قنتقل شرًرا، وب ذا يرون النصاب القاقوقـ  عقعقار ا ل ة متوافًرا. و

 05 ىل البند التال  مد  دو  األعاا  واخلاص بالتصديق عل  مضبطة  اآلن

 ؟ف ل هنا  ميحظاى علي اا ل ة ال ابقة، 
 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 21 األول للرئيس: النائب

وقنتقل اآلن  ىل البند التال  مد  ذن  قر املضبطة ااا وررى  ليرم. 

م بف  2102( ل نة 22رقم )تيوة األمر امللر  ب دو  األعاا  واخلاص 

رور اعقعقار العار  الثاق  مد الفصل التشريع  الراب  جملل   الشورى 

  فضل األخ عبدا ليل  براهيم     ريف األمن العام للاملس.والنواب، 

 25 

  األمني العام للمجلس:

 شرًرا سيد  الرئيس،   
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 م2102( ل نة 22أمر ملر  رقم )

 بف  رور اعقعقار الثاق 

 لفصل التشريع  الراب  جملل   الشورى والنوابل

 

 5 ملك مملرة البحريد.  حند هد بد عي      ملليفة 

 

 بعد اع ي  عل  الدستور، 

 

 م بدعوة اجملل ن ليقعقار،2105( ل نة 40وعل  األمر امللر  رقم )

 01 أمرقا باآل  :

 

 املارة األوىل

اب  جملل   الشورى والنواب ُيف  رور اعقعقار الثاق  مد الفصل التشريع  الر

 م.2102يوقيو  0هـ املوافق 0407شعبان  25اعتباًرا مد يوم األربعاء 

 05 

 املارة الثاقية

 ُينشر هذا األمر يف ا ريدة الر ية.

 

 ملك مملرة البحريد

 21 هد بد عي      ملليفة

 

 صدر يف قصر الرفا :

 هـ0407شعبان  07بتاريخ: 

 م2102مايو  24املوافق: 

 25 
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 األول للرئيس: بالنائ

مد  دو  األعاا  واخلاص  وقنتقل اآلن  ىل البند التال  شرًرا،

 فضل األخ عبدا ليل  براهيم     ريف األمن العام بالرسائل الواررة، 

 للاملس.

 5 

  األمني العام للمجلس:

اقرتاح بقاقون بتعديل بع  شرًرا سيد  الرئيس، الرسائل الواررة:   

واملقدم  ،م بشأن ال مل التمار 2105ل نة  27رقم  أحرام املرسوم بقاقون

مد أصحاب ال عارة األعضاء: ملالد ح ن امل قط ، والداتور عبدالع ي  

 01، ومجيلة عل  ورروي  أهد املناع ، وصار  عيد    رهةح د أبل، 

م   ملطار  نة سلاان. وقد متت  حالت   ىل  نة الش ون املالية واعقتصارية 

 ، وشرًرا.عية والقاقوقيةالش ون التشري

 

 األول للرئيس: النائب

 05شرًرا، وقنتقل اآلن  ىل البند التال  مد  دو  األعاا  واخلاص 

 قرير  نة الش ون اخلار ية والدفا  واألمد الو   خبصوص  ناقشة 

مشرو  قاقون بالتصديق عل   عديل الفقرة الثالثة مد املارة األوىل مد اع فاقية 

. وأ لب م2105( ل نة 77فحة اإلرهاب، املرافق للارسوم رقم )العربية ملرا

لمنة التو    ىل املنصة األخ الداتور ماد عل  ماد اخل اع  مقرر المد 

 21 فليتفضل.

 

 :علي حممد اخلزاعيحممد الدكتور  العضو

شرًرا سيد  الرئيس، بدايًة أ لب  ثبيت التقرير ومرفقا   يف  

 املضبطة.

 25 
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 يس:األول للرئ النائب

 هل يوافق اجمللس عل   ثبيت التقرير ومرفقا   يف املضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 األول للرئيس: النائب

  ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا   يف املضبطة. 

 

 (98 / صفحة1 )انظر امللحق

 01 

 األول للرئيس: النائب

سنبدأ  ناقشة املبارئ واألسس العامة ملشرو  القاقون،  فضل األخ  

 رر اللمنة.مق

 

 05 :علي حممد اخلزاعيحممد الدكتور  العضو

 دارست اللمنة مشرو  قاقون بالتصديق عل  شرًرا سيد  الرئيس،  

 عديل الفقرة الثالثة مد املارة األوىل مد اع فاقية العربية ملرافحة اإلرهاب، 

 بار  و  اى النظر بشأق  مد  ومت ،م2105( ل نة 77املرافق للارسوم رقم )

وممثل  و ارة  ،و ارة اخلار يةأصحاب ال عارة أعضاء اللمنة، وممثل  قبل 

 21عل  رأ   نة الش ون وا لعت اللمنة ، للمنةوامل تشار القاقوق   الدامللية،

مشرو  التشريعية والقاقوقية  ملس الشورى الذ   اء م اًدا سيمة 

ر جملس قرا عل ا لعت ، ااا قاقون مد الناحيتن الدستورية والقاقوقيةال

ورأى اللمنة أن التعديل املرار  ررا   . النواب ومرفقا   بشأن مشرو  القاقون

 اد الفقرة الثالثة مد املارة األوىل مد اع فاقية ع يتضاد أ   غي  أو حذف 

 25  افة حرم  ديد للاارة حبيث   ر  هذه يف  رم معن، و منا يتاثل 

رهابية. حيث  ن قص الفقرة اإل افة  ىل  وسعة قطا   عريف ا رمية اإل

أ   رمية »الثالثة مد املارة األوىل قبل التعديل عّرف ا رمية اإلرهابية بأق ا: 

أو شرو  في ا  ر رب  نفيًذا لغرض  رهاب  يف أ  مد الدو  املتعاقدة، أو 
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عل  رعاياها أو ممتلرا  ا أو مصا  ا يعاقب علي ا قاقوق ا الداملل ، ااا 

رهابية ا رائم املنصوص علي ا يف اع فاقياى التالية عدا  عد مد ا رائم اإل

. أما قص «د  علي ا...دو  املتعاقدة أو    صما استثنت  من ا  شريعاى ال

أ  »الفقرة الثالثة مد املارة األوىل بعد التعديل فعّرف ا رمية اإلرهابية بأق ا: 

 5ولة متعاقدة أو  رمية أو شرو  في ا  ر رب  نفيًذا لغرض  رهاب  يف أ  ر

عل  ممتلرا  ا أو مصا  ا أو رعاياها أو ممتلرا  م يعاقب علي ا قاقوق ا 

الداملل ، واذلك التحري  عل  ا رائم اإلرهابية أو اإلشارة ب ا وقشر أو 

 ب  أو  عدار مرراى أو مطبوعاى أو   مييى أًيا اان قوع ا للتو ي  أو 

 لك ا رائم. ويعد  رمية  رهابية  ع ي  الغ  علي ا ب دف  شمي  ار راب

 01 قديم أو مج  األموا  أًيا اان قوع ا لتاويل ا رائم اإلرهابية م  العلم 

نصوص علي ا يف اع فاقياى بذلك. ااا يعد مد ا رائم اإلرهابية ا رائم امل

. «د  علي ا...شريعاى الدو  املتعاقدة أو    صالتالية عدا ما استثنت  من ا  

التعديل ع يتعارض م  أحرام الدستور، بل أق  يعد  طبيًقا للابارئ   بن أنو

العامة يف القاقون ا نائ  البحري ، حيث  ق  و و ب هذا التعديل أصبحت 

 05باعتبارهاا ا رمية اإلرهابية  شال  اد قطاق ا التحري  وامل اعدة 

شأق  أن صور ن مد صور امل اهاة ا نائية. وحيث  ن التعديل املذاور مد 

 ل مل النص ال ابق، و ا أن اع فاقية املذاورة صدرى  و ب قاقون 

حرم الفقرة الثاقية مد لتعلق ا حبقو  املوا نن العامة واخلاصة استناًرا  ىل 

فإن التصديق عل  قص  عديل الفقرة الثالثة مد املارة  ،( مد الدستور07املارة )

 21اإلرهاب املتعلق بتعريف ا رمية  األوىل مد اع فاقية العربية ملرافحة

أعدى هيئة فقد اإلرهابية عبد أن يصدر بقاقون حت  يصبح قافًذا، وعلي  

مشرو  قاقون بالتصديق عل   عديل الفقرة الثالثة  التشري  واإلفتاء القاقوق 

ــ فضًي  لفأيتالذ   مد املارة األوىل مد اع فاقية العربية ملرافحة اإلرهاب،

 ،التصديق عل  التعديلاألوىل  ضانت املارة  ،مد مار نة ــ عد الديبا 

 25ويف  وء ذلك  وص  اللمنة باملوافقة مد حيث املبدأ  والثاقية مارة  نفيذية.

مشرو  قاقون بالتصديق عل   عديل الفقرة الثالثة مد املارة األوىل مد عل  
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( ل نة 77اع فاقية العربية ملرافحة اإلرهاب، املرافق للارسوم رقم )

موار املشرو  ااا وررى يف ا دو  املرفق؛ واألمر معروض  وعل  ،م2105

 ، وشرًرا.عل  اجمللس املوقر عختاذ الي م

 

 5 األول للرئيس: النائب

الداتورة   ار عبدا   فضل  األملت هل هنا  ميحظاى؟ شرًرا،  

 .الفا ل

 

 :الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل العضو

 01. أسعد ا  صباحرم مجيًعا برل مل س، شرًرا سيد  الرئي 

البحريد رائًاا سباقة يف مرافحة اإلرهاب، وقد وافقت عل  هذه اع فاقية 

 و   ال لطتن عاًما، والتعديل عل  اع فاقية أ   من مًاا م   08قبل 

 ىل مرافحة اإلرهاب والتحري  علي ؛ وذلك ألن  التشريعية والتنفيذية

، وبالتال  حنتا   ىل  و ي   شريع  يف  رهاب مبطدالتحري  يف حد ذا   هو 

 05هذا الشأن. ما أحب قول  هو أق  أمتن  أن يتم  فعيل ما  اء يف موار هذه 

ملا  ش ده املنطقة مد عالياى  رهابية اث ة. ال رعة و    عل اع فاقية 

وس ال   ىل ال لطة التنفيذية هو: أن و راء العد  العرب وافقوا عل  التعديل 

سنواى، فلااذا مت  أمل   01م، أ  قبل 2112يف ا تااع م املقام يف قوفا  

  حالة هذا التعديل  ىل ال لطة التشريعية؟ وشرًرا.

 21 

 األول للرئيس: النائب

 .م د  ا دارشرًرا،  فضل األخ أهد  

 

 :احلداد يدهأمحد م العضو

 25ة عل  صباح اخل  مجيًعا. يف الواق  املوافقشرًرا سيد  الرئيس،  

الفقرة الثالثة مد املارة األوىل مد اع فاقية العربية ملرافحة اإلرهاب اليت 

هذه الدو ، حيث عت   جناً ا بالن بة  ىل  الدو  العربية علي ا بع   توافق
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أموًرا  تمد صيحياى هذه اع فاقية ومشل توسع ن املوافقة عل  هذه الفقرة 

إلرهاب والدعاية وقشر املعلوماى اليت    رد مو ورة يف ال ابق مثل متويل ا

أن هذه ققطة م اة،  شم  عل  ار راب مثل هذه ا رائم اإلرهابية. أعتقد 

 ،هو ايف ق تطي  أن قنشر  قافة مرافحة اإلرهابولرد األهم مد ذلك 

 5، ألقنا قوق  وقوافق عل   اة بجب أن   ملذ يف اععتباراملألن هذه النقطة 

األررا  مد رون أن ُ توذ أ  ملطواى عالية لتنفيذ بنور يف   و    ماع فاقياى 

املوا نن  بن، وأعتقد أن مد امل ام اخلاصة قشر الثقافة هذه اع فاقياى

، وذلك مد ملي  عل  هذا التعديل يف اع فاقيةالذيد قامت روهلم باملوافقة 

 ا امعاى. ويف الواق  ــ ااا واملدارس، والصحافة، ووسائل اإلعيم، 

 01د ا تاا  م  يوم اخلايس املا   قامت رو  اخلليج العربية بعقــ  علاون 

، ومت ملي  هذا اللقاء  أايد «ا وار اعسرتا يم » روسيا اعحتارية ُسا 

مرافحة اإلرهاب، وهذه ققطة م اة بجب أن ُ  تغل وأن  قوم هذه أهاية 

ن هذه امل ائل  نفيذ هذه األمور. أعتقد أبأملذ   راءاى عالية مد أ ل الدو  

م سوف جتتا  رو  اخلليج م  2107هذا اع تاا  هو الراب ، ويف عام وم اة 

 05 هلذا اع تاا ــ أن  رون  روسيا يف مملرة البحريد وقأمل ــ  ن شاء ا 

 اا خيص مرافحة اإلرهاب، وشرًرا.قتائج  بجابية في

 

 األول للرئيس: النائب

هلرم  رئيس شعبة اع صا   فضل األخ النقيب ماد يوقس ارًرا، ش 

 21  مل   الشورى والنواب واللمان الو ارية بو ارة الدامللية.

 

 رئيس شعبة االتصال مبـجلســي الشورى 
 والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:

هذا ال  ا  مت  رح  أ ناء ا تاا  اللمنة، شرًرا معال  الرئيس،  

 25تو يح . حدث هذا التعديل يف سنة واإلملوة ممثلو و ارة اخلار ية قاموا ب

م، وهنا  2112م، ووصل  ىل مرحلت  الن ائية و بلور يف سنة 0999م أو 0998

الرث  مد الدو   ىل اآلن    وق  عل  هذه اع فاقية، و بيعة هذا النو  مد 
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اع فاقياى عبد أن  درس ومتر  ماوعة مد اإل راءاى عل  م توى اهليئة 

حتار الروقفدرال  سواء الواق  حتت مظلة جملس التعاون اإلقلياية، مثل: اع

رراسة مثل ورولة أو بأ  شرل  ملر،  22أو  امعة الدو  العربية املتاثلة يف 

، أ ف  ىل ذلك أن ال رولة لدي ا جماوعة حتتا   ىل وقت هذه اع فاقياى

 5 صل  ىل مرحلة حت   مد اع راءاى  قوم ب ا مد حيث الدراسة والتدقيق

قي  عل  اع فاقية. وما ققوم ب  اآلن ــ أمام جمل رم املوقر ــ هو القيام التو

بإ راء مد اإل راءاى  ىل أن  صدر هذه اع فاقية، فامل ألة ه  م ألة 

  راءاى واملدة اععتيارية اليت حتتا  ا هذه اإل راءاى، و ىل اآلن هنا  

 بع  الدو     صد  عل  هذه اع فاقية، وشرًرا.

 01 

 ب األول للرئيس: نائال

ون  و ير ش غامن بد فضل البوعيننشرًرا،  فضل سعارة األخ  

 جمل   الشورى والنواب.

 

 05 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش وزير

 عليق  عل  مدامللة األخ أهد ا دار، أوًع: شرًرا معال  الرئيس،  

نظومة ا وار اعسرتا يم  اخلليم  الروس  يعت  أحد ا واراى املر بطة  

حواراى م  الرث  مد الدو  اليت  لبت ا وار م  رو  جملس التعاون 

وغ ها.  اقًيا: ا والوعياى املتحدة األمريرية اخلليم ، مثل: الصن و راي

 21بالن بة  ىل اون بع  اع فاقياى  و   يف األررا ؛ يف ا قيقة عندما 

ة القواقن الو نية،  صد  اع فاقية وُيصدرها  يلة امللك ُ صبح  اد منظوم

وعند النظر يف األحرام القضائية، عبد مد الر و   ىل قصوص اع فاقية، 

أو الر و   ىل القواقن الو نية  ا ع خيالف اع فاقية الدولية، وه   عت  

 مل  فعيل منذ يوم  صدارها، وشرًرا.

 25 

 نائب االول للرئيس: ال

 .أهد م د  ا دارشرًرا،  فضل األخ  
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 :أمحد مهدي احلداد عضوال

رًرا عل  مدامللة سعارة و ير ش ون جمل   شرًرا سيد  الرئيس،  

الشورى والنواب، يف الواق  أقا   أذار البحريد ــ بصفة ملاصة ــ عندما 

أشرى  ىل قيام بع  الدو  بو   هذه اع فاقياى يف األررا ، و منا  رلات 

 5و  ُأشر  ىل البحريد عل  بصورة عامة، وهذا خيص الدو  العربية ال ا 

و   اخلصوص. البحريد رولة ملت مة جباي  اع فاقياى اليت  قوم بالتوقي  

 يف مجي  أحناء العا ، وشرًرا.  اعلي ا، وهذا مش ور هل

 

 نائب األول للرئيس: ال

 01 ؟أملرى هل هنا  ميحظاىشرًرا،  
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 نائب األول للرئيس: ال

 05 ؟مشرو  القاقون مد حيث املبدأس عل  هل يوافق اجملل 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 نائب األول للرئيس: ال

 21مناقشة مواره مارة وقنتقل  ىل  .يُقر مشرو  القاقون مد حيث املبدأ ذن  

  ،  فضل األخ مقرر اللمنة.مارة

 

 :الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي العضو

بالتعديل الوارر يف  :  وص  اللمنة باملوافقة عل  الديبا ةالديبا ة 

 25 .التقرير

 

 نائب األول للرئيس: ال

 الديبا ة؟هذه هل هنا  ميحظاى عل   

 

 01 )ال توجد مالحظات(
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 نائب األول للرئيس: ال

 بتعديل اللمنة؟  هل يوافق اجمللس عل  الديبا ة 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 نائب األول للرئيس: ال

،  فضل األخ األوىلىل املارة . وقنتقل  بتعديل اللمنة  ذن ُ قر الديبا ة 

 مقرر اللمنة.

 

 01 :الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي العضو

ااا  اءى مد  :  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارةاألوىل املارة 

 .ا رومة

 

 نائب األول للرئيس: ال

 05 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 نائب األول للرئيس: ال

 21 وافق اجمللس عل  هذه املارة؟هل ي 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 نائب األول للرئيس: ال

 25  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي العضو

ااا  اءى مد :  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة الثاقية املارة 

 ا رومة. 
 01 
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 نائب األول للرئيس: لا

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 نائب األول للرئيس: ال

 ؟ هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 

 

 )أغلبية موافقة(

 01 

 نائب األول للرئيس: ال

موار مشرو   وب ذا قرون قد اقت ينا مد مناقشة ذن ُ قر هذه املارة.  

 لس علي  يف جماوع ؟القاقون، ف ل يوافق اجمل
 

 05 )أغلبية موافقة(

 

 نائب األول للرئيس: ال

هل يوافق اجمللس عل  أملذ الرأ  الن ائ  عل  مشرو  القاقون بعد  

 مض  ساعة؟
 21 

 )أغلبية موافقة(

 

 نائب األول للرئيس: ال

 ذن سوف قأملذ الرأ  الن ائ  عل  مشرو  القاقون بعد مض  ساعة. 

 25ال  مد  دو  األعاا  واخلاص  ناقشة  قرير  نة وقنتقل اآلن  ىل البند الت

الش ون املالية واعقتصارية خبصوص مشرو  قاقون بشأن شراااى 

م. وأ لب 2105( ل نة 50اعستثاار ا دورة، املرافق للارسوم بقاقون رقم )

مد األخ الداتور عبدالع ي  ح د أبل مقرر اللمنة التو    ىل املنصة 

 فليتفضل.

 01 
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 :كتور عبدالعزيز حسن أبلالد العضو

 يف املضبطة.ومرفقا   شرًرا سيد  الرئيس، بدايًة أ لب  ثبيت التقرير  

 

 نائب األول للرئيس: ال

 5 يف املضبطة؟ومرفقا   هل يوافق اجمللس عل   ثبيت التقرير   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 نائب األول للرئيس: ال

 01 يف املضبطة.ومرفقا    ذن يتم  ثبيت التقرير  

 

 (101 / صفحة2 )انظر امللحق

 

 نائب األول للرئيس: ال

 05 فضل األخ سنبدأ  ناقشة املبارئ واألسس العامة ملشرو  القاقون.  

 مقرر اللمنة.

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

بعد اع ي  عل  مشرو  القاقون، وعل  قرار جملس النواب والرأ  

 21ان والرأ  اعقتصار  للا تشار القاقوق  للا تشار القاقوق  لش ون اللم

اعقتصار  واملال ، وبعد التأاد مد سيمة مشرو  القاقون مد الناحيتن 

الدستورية والقاقوقية وفًقا لرأ   نة الش ون التشريعية والقاقوقية  ملس 

الشورى؛ و دى اللمنة أن مشرو  القاقون ي دف  ىل استحداث قو   ديد مد 

الشراااى، وذلك بو   القواعد واألحرام األشواص اععتبارية وه  

 25الي مة لتنظيم العيقاى القاقوقية والواقعية بن الرياقاى واأل   ة 

اعقتصارية القائاة للا اهاة يف األقشطة املالية والتمارية وعل  أساس  ابت 

 وملرية مشرتاة، بغية  لبية احتيا اى امل س اى املالية يف هذا الشأن.

 0مارة،  بدأ املارة  24قاقون ــ فضًي عد الديبا ة ــ مد ويتألف مشرو  ال

عل  بيان قطا  أقشطة الشرااة،  م بّينت املوار  2بالتعاريف، و نص املارة 
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وقد  قواعد  قشاء الشرااة وقيدها وا  ا وا فا  الشرااة. 2حت   0مد 

األحرام املتعلقة بال ميى وامل تنداى  02حت   7أو حت املوار مد 

 رااة، واذلكبياقاى اليت عل  الشرااء اعحتفاظ ب ا يف مرا  الشوال

ايفية  رارة الشرااة، ااا  ضانت أحرام م  ولية الشريك ووا باى 

 5الشريك املتضامد و نا   الشريك املوص  عد حقو  الشرااة، وم  ولية 

 فتتعلق باإل راءاى 00الشريك املتضامد ا ديد واملن حب واملع و . أما املارة 

 02حت   04القاقوقية املتعلقة بالشرااة وايفية مباشر  ا.  م بينت املوار مد 

ايفية سدار األرباح، ورر م اهااى الشرااء املوصن، واعلت ام بإعارة 

أحرام حل الشرااة، وحدرى  07التو ي  ا ظور. فياا أو حت املارة 

 01 20حت   09د قواعد استحقا  الرسوم.  م أو حت باق  املوار م 08املارة 

األحرام الترايلية  اععتبار  واذلك العقوباى وم  ولية الشوص

وقواعد املتصاص املصرف بإصدار اللوائح ااا  ضانت حدور امل  ولية 

 نفيذية. ورغبة مد اللمنة يف اعقت اء مد  قرار  24جتاه الغ ، و اءى املارة 

 ي  القدرة هذا املشرو  و صداره يف أقرب فرصة لروق  سي اهم يف  ع

 05التناف ية للقطا  اعستثاار  عل  امل توى اإلقليا  وملصوًصا قطا  

اخلدماى املالية، و لبية احتيا اى امل س اى املالية، وعل  األملص امل س اى 

 رى اللمنة  ؛ومتاشًيا م  ما  قدم بشأن مشرو  القاقون ،املالية األ نبية

افقة عل  موار مشرو  القاقون املوالتوصية باملوافقة علي  مد حيث املبدأ، و

 .، وشرًراالواررة  فصيًي يف ا دو  املرفق
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 نائب األول للرئيس: ال

 .هل هنا  ميحظاى؟  فضل األخ ملالد ح ن امل قط شرًرا،  

 

 خالد حسني املسقطي: العضو

 25أحببت أن أعط  ملوًصا عد مشرو  القاقون شرًرا سيد  الرئيس،  

ر، وأور أن أؤاد أن رؤية اللمنة ه   أايد املعروض أمام اجمللس املوق
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 وسي  منظومة التشريعاى اليت  تعلق باخلدماى املالية يف مملرة البحريد. 

وامليحظ أن هذا املشرو  ع ينطبق عل  الشرااى التمارية و منا يقتصر 

عل  الشرااى املتعلقة باجملا  املال ،  بًعا الشرااى التمارية اععتيارية 

نظومة و ارة الصناعة والتمارة وال ياحة مد حيث اإلشراف  دملل  اد م

 5 يرون حتت  شراف ورقابة مصرف فهذا املشرو   أماوالرقابة علي ا، 

املرا  . أحببت أن ُأبن للاملس املوقر أن هذا املشرو   اء بتن يق البحريد 

وبن و ارة التمارة  ةاملرا   وجملس التناية اعقتصاريالبحريد بن مصرف 

الصناعة وال ياحة منذ فرتة  ويلة، الذ  سيرون مد وراء اعتااره مترن و

مملرة البحريد مد استقطاب الصناريق اعستثاارية، اليت   َسس بن 

 01شرااء  امنن وشرااء موصن، و أسيس الشرااى ا دورة والعاملة 

يف جما  األقشطة املالية. وااا ذارى قبل قليل أن هذا النو  مد 

وض  إلشراف ورقابة مصرف البحريد املرا  ، ويف الوقت يسالشرااى 

قف   سيرون هنا  رور مدور لو ارة الصناعة والتمارة وال ياحة مد حيث 

القيد فقط. ر ا خنتلف فياا بيننا يف  قييم القطا  املصريف يف البحريد، 

 05ولرد بدون أرق  شك أقنا مجيًعا قتفق عل  و وب استارار عالية  طوير 

البحريد املال ، وهذه م  ولية ا اي   ا في م أعضاء جملس مرا  

مد ال لطة التشريعية، وخباصة أن هذا املشرو  ــ  االشورى بصفت م   ًء

املتعلق بشرااى اعستثاار ا دورة ــ سيرون   ًءا م ًاا مد عالية  طوير 

غياب  و ع ي  مراقة مرا  البحريد املال . اليوم ــ لألسف الشديد ــ يف ظل

 21مثل هذا القاقون،    تارد العديد مد امل س اى املالية اليت  رغب يف 

ع    أسيس صناريق استثاارية مد  أسيس هذه الصناريق، ويف الوقت قف 

ميرد أن ُ عط  هذه الشرااى الرتمليص لتأسيس صناريق استثاارية يف 

م  األسف واإلشراف علي ا.  .حالة عدم و ور قاقون ينظم عال هذه الصناريق

ن اآلملريد قد سبقوقا يف استقطاب الشرااى اليت  قوم بعالية اعستثاار.  

 25وهنا  أقشطة  ،«limited partnership»و« private equity»والشرااى امل ااة 

رد أن خير  برتمليص يتضاد ميمعينة مو ورة باإل افة  ىل أ  قشاط 
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ة  تعلق املرا  ، ع ميرد  أسيس أ  شراالبحريد موافقة مصرف 

 under»و، «private investment»مثل ما ذارى  ،بصناريق اعستثاار اخلاصة

taken»، والتأمن، وأ  قشاط  ملروصناريق اعستثاار ا ااع ، والتور ،  

بقرار مد مصرف البحريد املرا  . هنا  ــ لألسف ــ مد سبقنا يف هذا   ع

 5مرا  رب  املال  الذ   اجملا ، وأذار عل  سبيل املثا : عندما قترلم عد

م ــ 2112م، لدي م قاقون ــ منذ عشر سنواى وحتديًدا سنة 2114أقشئ سنة 

ينظم مثل هذه الشرااى، مد حيث  أسي  ا والرقابة علي ا، وأيًضا قذار 

م ولدي م قاقون ملثل 2115مرا  قطر املال ، وهذا املرا  أقشئ يف سنة 

م أ  منذ     سنواى. حند 2117هذا النو  مد األقشطة ومت اعتااره سنة 

 01قفتور اليوم بو ور مرا  مال  يف مملرة البحريد، ولرد عالية التطوير 

بجب أن  رون عالية م تارة، وأن يرون الدعم مد ا اي  بي استثناء، 

وهذا املشرو  سوف يعرس مدى اهتاامنا ورعانا هلذا القطا ، عل  أن 

   أن أشرر اإلملوة أعضاء  نة  رون هنا  عالية  طوير م تارة. وع يفو

ة بدراسة هذا املشرو  قتصارية، وحند بدورقا قانا مباشرالش ون املالية واع

 05 طر   لي ا ألدينا عدر مد امليحظاى س ،مد ِقبل معال  الرئيس فور  حالت 

عحًقا. وع قن   أن قشرر اإلملوة يف  نة الش ون املالية واعقتصارية يف 

د ررسوا املو و ، وحند ا فقنا مع م فياا  اءوا ب  مد جملس النواب الذي

 عدييى حب ب ا فاق م م  ا  اى املعنية وه  و ارة الصناعة والتمارة 

وال ياحة ومصرف البحريد املرا   وجملس التناية واعقتصارية. هنا  مد 

 21ي أ  عاا  ذا ااقت لدينا أ  ميحظاى عل  مشرو  القاقون، قعم لدينا 

لرن ا ميحظاى ب يطة  ًدا، واون هذه امليحظاى غ  ميحظاى و

 وهرية فإق ا لد    ر عل   طبيق هذا القاقون و عل  قافًذا بعد  قراره ــ  ن 

عدم  ضاين ا  قرير اللمنة،  وار أيناشاء ا  ــ اليوم مد قبل جملس الشورى، 

هذا وملاصة أق ا ميحظاى ب يطة  ًدا. حند متفقون عل  أهاية صدور مثل 

 25القاقون، وقد  رون  ل ة اليوم ه  ا ل ة األمل ة يف هذا الدور وهو رور 

اعقعقار الثاق ؛ لذا أمتن  عل  اإلملوة املوافقة عل   وصية اللمنة باملوافقة 
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عل  مشرو  القاقون. وأور أن أ قدم بالشرر ا  يل  ىل مافظ مصرف 

أق  سترون هنا   البحريد املرا   عل  و وره معنا اليوم، ومد امل اد

استف اراى مطروحة مد قبل أعضاء اجمللس، و ذا انا غ  قارريد عل  

اإل ابة عن ا ف عارة ا افظ مو ور لإل ابة عن ا، وااا وعدقا عند 

 5مناقشة مراسيم قواقن سابقة  تعلق بالشرااى التمارية وبال مل التمار  

أعضاء اجمللس، فقد بتقديم  عدييى بناء عل  ميحظاى اللمنة وميحظاى 

 قدمنا بالفعل بعدر مد التعدييى  ىل مرتب اجمللس، وسنتب  اآللية قف  ا 

بالن بة  ىل هذا املشرو  حت  يصدر وينفذ، و ذا ااقت هنا  أ   عدييى 

فنحد عل  استعدار لتقدمي ا عحًقا؛ حت  ع قرون متأملريد وقوااب 

 01هذا القطا  وملاصة أق   اآلملريد الذيد سبقوقا منذ سنواى  ويلة وقثبت

سيوفر لنا الرث  مد فرص الدملل للاالرة مد ملي  و وره واعتااره. 

 أمتن  عل  اإلملوة اع فا  م   وصية اللمنة، وشرًرا.

 

 األول للرئيس: النائب

 05 .ييس هد الرميح شرًرا،  فضل األخ  

 

 :مخيس محد الرميحي العضو

ملوة يف  نة الش ون والشرر موصو   ىل اإلشرًرا سيد  الرئيس،  

مد الوقت الضيق  املالية واعقتصارية عل  هذا التقرير ا يد، عل  الرغم

 21هذا املشرو . ع  دا  عل  أهاية هذا املشرو ، وااا  الذ  قاقشوا في 

 علاون قد خييل للارء مد الوهلة األوىل أن هذا املشرو  هو مشرو  شرااى 

، partners investmentااى اعستثاار وهو يف ا قيقة غ  ذلك،  منا هو شرا

وأعتقد أن أهاية هذا املشرو   راد يف أق  ــ ااا أو حت اللمنة يف 

 قريرها ــ سوف يع   القدرة التناف ية للقطا  اعستثاار  عل  امل توى 

 25اإلقليا  يف املنطقة، وبالرغم مد  يق الوقت الذ  متت في  رراسة هذا 
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 متريره ااا أشار اإلملوة يف اللمنة، املشرو  فإن األهاية  راد يف

 وشرًرا.

 

 األول للرئيس: النائب

 5 .م د  ا دارشرًرا،  فضل األخ أهد  

 

 :مهدي احلدادأمحد  العضو

بداية أور أن أ قدم بالشرر ا  يل  ىل شرًرا سيد  الرئيس،  

ق  اإلملوة يف  نة الش ون املالية واعقتصارية عل  هذا التقرير ا يد. يف الوا

 01 ن ما ذاره األخ ملالد امل قط  رئيس اللمنة هو ايم صحيح، وأؤيده 

متاًما، وعندما يوافق اجمللس عل  مثل هذا التعديل ف ذا مد رون شك سوف 

يع   ويقو  مراقة مملرة البحريد فياا خيص األمور واعستثااراى 

اعقتصارية والتمارية. لد  س ا  مو    ىل اإلملوة يف مصرف البحريد 

؟ ام open endedملرا  : هل هنا  سقف معن هلذه الشراااى أم أق ا ا

 05؟ لد  هذا ال  ا  فقط وأر و اإل ابة عن ، 0111، 211، 011، 51عدرها، 

 وشرًرا.

 

 األول للرئيس: النائب

 شرًرا،  فضل األخ ف ار أهد ا ا  . 
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 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

إلملوة يف  نة الش ون والشرر موصو   ىل اشرًرا سيد  الرئيس،  

املالية واعقتصارية عل  سرعة اإلجنا  وعل  التقرير الوايف والذ  املتصروه 

واملتصروا أهم أهداف  وقاموا جبدولة املوار ب ذه ال رعة حت   رون مف ومة 

 25ومب طة لبقية أعضاء اجمللس. أ فق م  رئيس اللمنة، فبع  رو  املنطقة 

هذه الشراااى املالية املتعلقة بأمور  سبقتنا يف سد  شريعاى  فظ حقو 

عدة من ا التأمن و وظيف األموا  أو استثاار األموا ، وبجب أع قن   أن 
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البحريد منذ ال بعينياى ااقت ه  املرا  املال  األو  يف الشر  األوسط، 

بعد أن اقتقل هذا املرا  مد ب وى  ىل البحريد، وحند ع قبر  عل  اللنب 

ااا  فضل رئيس اللمنة أقنا بدأقا قرتا   وقد يرون امل روب ولرد 

أحد أسباب ذلك هو قلة سد التشريعاى ل د الثغراى التشريعية  ااية حقو  

 5مثل ه عء امل تثاريد، ولد  س ا  وأر و مد األخ مقرر اللمنة أو مد سعارة 

مافظ مصرف البحريد املرا   اإل ابة عن : يف قراء   مشرو  القاقون 

أق  يف حالة اإلفيس أو التصفية يرون الشرااء املتضامنون عحظت 

والشرااء املوصون هم  ملر مد  صل عل  أقصبت م عند  و ي  الديون بعد 

استيفاء ريون الدائنن، ولفت قظر : )رائد ممتا  ورائد عار (، أليس يف 

 01 ذلك  ملي   بدأ امل اواة عندما مني  بن الدائد املاتا  والدائد العار 

بالن بة  ىل األشواص املت اويد يف املراا  القاقوقية؟ أع يو د يف ذلك عوار 

 رستور ؟ وشرًرا.

 

 األول للرئيس: النائب

 05 .فا اة عبدا بار الروهم شرًرا،  فضل  األملت  

 

 :فاطمة عبداجلبار الكوهجي العضو

أشرر ا اي  عل  اإل افاى واعستف اراى شرًرا سيد  الرئيس،  

ها. لد  استف ار ب يط: هل يتم التحقق مد مصدر هذه األموا  اليت  رحو

 21 اليت ستأ    ىل البحريد؟ و ذا اان ذلك يتم ف ل  ق للارا  قف   

؟ وهل هنا  سنواى مدرة  ق ل  وقًيا ــ التحقق مد مصدر األموا ــ قاق

التحقق مد مصدر األموا  مليهلا؟ فنحد قعرف أن األموا   رتاام ملي  

سنة  21أو  01ف ل  ق للارا  أن يتحقق مد مصدر األموا  ملي  سنواى، 

سابقة؟ قبل أن قأ   ب ذه األموا  وحند ع قعرف مصاررها، وملاصة أن هنا  

 25 شرااى  عال يف جما  غ يل األموا ، وشرًرا.
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 األول للرئيس: النائب

 .قوار عل  ا اورشرًرا،  فضل األخ  

 

 :نوار علي احملمود العضو

 5أ فق م  مد سبق  مد اإلملوة عل  أهاية سيد  الرئيس،  شرًرا 

الشرااة بن  ىل  صدار مثل هذا القاقون. يف ا قيقة   أ د ما يش  

القطا  العام والقطا  اخلاص، ف ل هنا  قاقون ملاص بالشرااة بن القطا  

 العام والقطا  اخلاص أم أن هذا القاقون يتضاد ذلك؟ وشرًرا.

 

 01 رئيس:األول لل النائب

رشيد بد ماد املعرا  مافظ مصرف شرًرا،  فضل سعارة األخ  

 .البحريد املرا  

 

 :حمافظ مصرف البحرين املركزي

 05يف البداية أور أن أو   الشرر  ىل  نة شرًرا معال  الرئيس،  

الش ون املالية واعقتصارية عل  رراست ا مشرو  القاقون بشرل سري ، 

ال ميحظا  م خبصوص األو ا  يف القطا  وأشرر اإلملوة األعضاء عل  

املصريف. وأؤاد أقنا قتفق معرم عل  أهاية التطوير امل تار وو   منظومة 

التشريعاى يف القطا  املال  بشرل  ناف   م  املو ور واملعاو  ب ، سواء 

 21عل  امل توى اإلقليا  أو امل توى الدول ، وعل  هذا األساس لدينا اآلن 

ن اليت سيتم عر  ا عليرم يف الدور القارم، وهذا هو جماوعة مد القواق

أو  قاقون يعال  اد منظومة القواقن اخلاصة بتطوير التعاميى يف القطا  

املصريف. خبصوص استف اراى بع  اإلملوة األعضاء، األخ أهد ا دار 

سأ : هل للشراااى عدر مدور أم ع؟  رى العارة واملاارسة أن يرون 

 25ا حب ب  بيعة املشرو ، ولرد بشرل عام فإن عدر عدرها مدوًر

باللغة اإلجنلي ية مدور،  general partnersالشرااء املتضامنن الذ  ق اي م 
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يف أغلب  21أو الشرااء املوصون عارة ع يتماو ون limited partners و

ا اعى. األخ ف ار ا ا   سأ  عد ايفية  و ي  الديون،  رى العارة يف 

اى يف القطا  املصريف أن  رون هنا  ريون   ا  ريوًقا ممتا ة وه  املاارس

و رون مدرة  اد الرت يباى يف ا فاقياى القاقون واليت  عط   seniorsالـ 

 5معاو  ب  يف ال املنا ق.  األولوية يف حالة اإلفيس أو حل الشرااة، وهذا

ا ؟ األملت فا اة الروهم    اءلت: هل يتم التحقق مد مصارر األمو

البحريد لدي ا قظام مترامل وقاقون ملرافحة غ ل األموا  ومتويل 

اإلرهاب، وهذا القاقون مفصلة في  ا رمية املتعلقة بغ ل األموا ، 

ومذاورة في  م  ولياى ال ا  اى املوتصة، سواء و ارة الدامللية أو 

 01ة ا  اى  عن  باملتابع وهذهمصرف البحريد املرا   أو الو اراى األملرى، 

والتحقق مد مصارر هذه األموا ، ويبدأ ذلك مد البنو  وينت   بامل س اى 

اليت ذار  ا، وبالتال  النظام املو ور يف البحريد هو قظام مد أرق  األقظاة 

ويتااش  م  ال املاارساى الدولية، وحند باستارار قطور هذه األمور، 

أحب أن أؤاد لرم يف حبيث ع قتولف عد املنظومة العاملية يف هذا اجملا . و

 05هذا الصدر أق   تم رراسة املاارساى يف البحريد، سواء مد قاحية قاقوقية أو 

مد قاحية اإل راءاى اليت  تبع ا مجي  ا  اى املعنية، مد قبل منظاة 

( وه  منظاة رولية  عن  بتطبيق قواقن متعلقة بغ ل األموا  FATFالـ)

هذه املنظاة مد ملي  جملس  ومرافحة متويل اإلرهاب، وحند أعضاء يف

التعاون باعتبارقا جماوعة، وبجرى علينا  قييم بشرل رور  عد هذه 

 21املاارساى. وأؤاد لرم أن هذا يأ   يف أولوياى عالنا، في ميرد اآلن أن 

  تقيم أ  معاميى مصرفية وع ميرد القبو  ب ا عل  م توى عامل   ع مد 

اارسة يف هذا اجملا . األخ قوار ا اور ملي  التأاد مد سيمة التطبيق وامل

سأ : هل هنا  قاقون للقطا  العام وقاقون للقطا  اخلاص؟ هذا قاقون عام 

 يشال ا اي ،  ذا ااقت ألحد األ   ة عيقة باعستثاار يف قطا  عام 

 25ــ عل  سبيل املثا  ــ فاد املارد أق  ي تفيد مد هذا القاقون، فالقاقون غ  



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 00)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

ينة. وجمدًرا أشرر لرم   دام، ليس يف هذا اجملا  فقط مدر   ة مع

بل يف ال القواقن اليت عر ت عليرم، فدعارم وميحظا رم 

ملاوسة  شررون علي ا، وقتان  أن  أموراإلبجابية و فاعلرم اإلبجاب  

  تار عيقة التعاون سواء مد ملي   نة الش ون املالية واعقتصارية أو 

 5 نظر القواقن اخلاصة بالقطا  املصريف، وشرًرا.اللمان األملرى اليت  

 

 األول للرئيس: النائب

 شرًرا، هل هنا  ميحظاى أملرى؟ 

 

 01 )ال توجد مالحظات(

 

 األول للرئيس: النائب

 هل يوافق اجمللس عل  مشرو  القاقون مد حيث املبدأ؟ 

 

 05 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

وقنتقل  ىل مناقشة مواره مارة  ث املبدأ. ذن ُيقر مشرو  القاقون مد حي 

 مارة،  فضل األخ مقرر اللمنة.

 21 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

بالتعديل الوارر يف :  وص  اللمنة باملوافقة عل  الديبا ة الديبا ة 

 .التقرير

 

 25 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  الديبا ة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(
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 :األول للرئيسالنائب 

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  الديبا ة 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :النائب األول للرئيس

،  فضل األخ مقرر 0. وقنتقل  ىل املارة بتعديل اللمنة  ذن ُ قر الديبا ة 

 اللمنة.

 

 01 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

ل  هذه املارة بالتعديل  وص  اللمنة باملوافقة ع التعاريف: :(0)املارة  

 الوارر يف التقرير.

 

 :النائب األول للرئيس

 05 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 21 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة بتعديل اللمنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

 25نة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ  ذن ُ قر هذه املارة بتعديل اللم 

 مقرر اللمنة.

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة  :قشاط الشراة :(2)املارة  

 01 ااا  اءى مد ا رومة.
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 :النائب األول للرئيس

 ؟عل  هذه املارةهل هنا  ميحظاى   
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :ألول للرئيسالنائب ا

 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 01 

 :النائب األول للرئيس

  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 05 وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة  : قشاء الشرااة :(0)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير.
 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 21 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 

 25 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

املارة التالية،  فضل األخ  . وقنتقل  ىلبتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 01 مقرر اللمنة.

 



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 02)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 وص  اللمنة : ( بعد  عارة الرتقيم: قيد الشرااة2(: )4)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير.باملوافقة عل  هذه املارة 

 

 5 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 حظات()ال توجد مال

 

 01 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 05 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 21:  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة اة(: اسم الشرا5)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير.

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 
 01 

 )أغلبية موافقة(
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 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة قر هذه املارة ذن ُ  

 مقرر اللمنة.

 

 5 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

:  وص  اللمنة ( بعد  عارة الرتقيم: ا فا  الشرااة4(: )2)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير.باملوافقة عل  هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 01 هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟هل  
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 05 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

 21. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 :عبدالعزيز حسن أبل الدكتور العضو

 وص   :(: ال ميى وامل تنداى والبياقاى واع ي  علي ا7)املارة  

 25 بالتعديل الوارر يف التقرير.اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 01 )ال توجد مالحظات(

 



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 08)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة عل  هذه املارةهل يوافق اجمللس  
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 01 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

:  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة (:  رارة الشرااة8)املارة  

 لتعديل الوارر يف التقرير.با

 

 :النائب األول للرئيس

 05 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 21 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 

 25 :النائب األول للرئيس

املارة التالية،  فضل األخ . وقنتقل  ىل بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 01 وص  اللمنة  :(: م  ولية الشرااء عد رف  امل اهااى9)املارة  

 ااا  اءى مد ا رومة. باملوافقة عل  هذه املارة
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 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :ئب األول للرئيسالنا

 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 01 

 :النائب األول للرئيس

  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 05ل  :  وص  اللمنة باملوافقة عوا باى الشريك املتضامد (:01)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير.هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 21 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 

 25 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ نةبتعديل اللم  ذن ُ قر هذه املارة 

 01 مقرر اللمنة.
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 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 :(:  نا   الشريك املوص  عاا خيص  مد حقو  الشرااة00)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير. وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة 

 

 5 :النائب األول للرئيس

 هذه املارة؟هل هنا  ميحظاى عل   
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 01 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 05 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 :لالدكتور عبدالعزيز حسن أب العضو

 21: (: م  ولية الشريك املتضامد ا ديد واملن حب واملع و 08)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير. وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة ارةهل يوافق اجمللس عل  هذه امل 
 01 

 )أغلبية موافقة(



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 40)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 5 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة  :(: اإل راءاى القاقوقية00)املارة  

 ل الوارر يف التقرير.بالتعدي

 

 :النائب األول للرئيس

 01 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 05 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

 21التالية،  فضل األخ  . وقنتقل  ىل املارةبتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

ااا  اءى :  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة (: األرباح04)املارة  

 25 مد ا رومة.

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 01 )ال توجد مالحظات(
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 :النائب األول للرئيس

 لس عل  هذه املارة؟هل يوافق اجمل 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 
 

 :النائب األول للرئيس

  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 01 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

:  وص  اللمنة باملوافقة (: رر م اهاة الشرااء املوصن05)املارة  

 ا رومة.ااا  اءى مد عل  هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 05 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 21 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

 25  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

:  وص  اللمنة باملوافقة (: اعلت ام بإعارة التو ي  ا ظور02)املارة  

 ااا  اءى مد ا رومة.عل  هذه املارة 

 01 
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 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :النائب األول للرئيس

 ارة؟هل يوافق اجمللس عل  هذه امل 

 

 )أغلبية موافقة(

 01 

 :النائب األول للرئيس

  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 05:  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة (: حل الشرااة07)املارة  

 بالتعديل الوارر يف التقرير.

 

 :لرئيسالنائب األول ل

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 21 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 

 25 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 01 مقرر اللمنة.
 



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 44)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضوال

ااا  اءى :  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة (: الرسوم08)املارة  

 مد ا رومة.

 

 5 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 01 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 05 :النائب األول للرئيس

  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

بالتعديل :  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة (: العقوباى09)املارة  

 21 الوارر يف التقرير.

 

 :النائب األول للرئيس

 عل  هذه املارة؟ هل هنا  ميحظاى 
 

 25 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 ؟بتعديل اللمنة هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة 
 

 01 )أغلبية موافقة(
 



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 45)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :النائب األول للرئيس

. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ بتعديل اللمنة  ذن ُ قر هذه املارة 

 مقرر اللمنة.

 

 5 :سن أبلالدكتور عبدالعزيز ح العضو

:  وص  اللمنة باملوافقة عل  (: م ئولية الشوص اععتبار 21)املارة  

 ااا  اءى مد ا رومة.هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 01 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 05 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 :ئب األول للرئيسالنا

 21  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

:  وص  اللمنة باملوافقة عل  هذه املارة (: أحرام  رايلية20)املارة  

 ااا  اءى مد ا رومة.

 25 

 :النائب األول للرئيس

 املارة؟ هل هنا  ميحظاى عل  هذه 
 

 )ال توجد مالحظات(

 01 
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 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 

 )أغلبية موافقة( 

 

 5 :النائب األول للرئيس

  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

:  وص  اللمنة باملوافقة عل  املصرف (: صيحياى وسلطاى22)املارة  

 01 ااا  اءى مد ا رومة.هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 

 )ال توجد مالحظات( 

 05 

 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 

 )أغلبية موافقة( 

 

 21 :النائب األول للرئيس

 وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة.  ذن ُ قر هذه املارة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

:  وص  اللمنة باملوافقة عل  (: حدور امل  ولية جتاه الغ 20)املارة  

 25 ااا  اءى مد ا رومة.هذه املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 

 01 ()ال توجد مالحظات
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 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :النائب األول للرئيس

  ذن ُ قر هذه املارة. وقنتقل  ىل املارة التالية،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 :الدكتور عبدالعزيز حسن أبل العضو

 01عل  هذه  :  وص  اللمنة باملوافقة(: قفاذ أحرام القاقون24)املارة  

 ااا  اءى مد ا رومة.املارة 

 

 :النائب األول للرئيس

 هل هنا  ميحظاى عل  هذه املارة؟ 
 05 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق اجمللس عل  هذه املارة؟ 
 21 

 )أغلبية موافقة(

 

 :النائب األول للرئيس

شة موار مشرو  وب ذا قرون قد اقت ينا مد مناق ذن ُ قر هذه املارة.  

 25 القاقون، ف ل يوافق اجمللس علي  يف جماوع ؟
 

 )أغلبية موافقة( 

 

 :النائب األول للرئيس

 01وسوف قأملذ الرأ  الن ائ  عل  مشرو  القاقون فوًرا، ولرد حت  يتم ذلك 

بجب أن قأملذ رأيرم قداًء باعسم عل  أملذ الرأ  الن ائ  عل  مشرو  القاقون 

 م عل  مشرو  القاقون بصفة ق ائية.فوًرا، ومد  م قأملذ رأير
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)وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداًء  

 (على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فوًراباالسم 

 

 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

 5  موافق.

 

 العريض: سامل أمحد الدكتور العضو

  موافق.
 

 01 أمحد مهدي احلداد: العضو

 موافق.
 

 بسام إمساعيل البنمحمد: العضو

 موافق.
 05 

 املهزع: أمحد جاسم العضو

 موافق.
 

 الكعيب: حمـمد مجـعة العضو

 21  موافق.
 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافق.
 

 25 العضو محد مبارك النعيمي:

 موافق.
 

 العضو خالد حسني املسقطي:

 موافق.
 01 

 العضو خالد حممد املسلم:

 موافق.
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 عضو مخيس محد الرميحي:ال

 موافق.
 

 العضو درويش أمحد املناعي:

 5 موافق.

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موافق.
 

 01 العضو زهوة حممد الكواري:

  موافقة.
 

 العضو سامية خليل املؤيد:

 موافقة.  
 05 

 العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:

 موافق.  
 

 العضو مسري صادق البحارنة:

 21 موافق.  
 

 حاجي تقوي:العضو سوسن 

 موافقة.
 

 25 :العضو سيد ضياء حييى املوسوي

 موافق.
 

 العضو صادق عيد آل رمحة:

  موافق.
 01 

 العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:

  موافق.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 5 موافق.

 

 العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:

  فق.موا
 

 01 العضو عـلي عيسى أحــمد:

  موافق.
 

 العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:

  موافقة.
 05 

 العضو فؤاد أمحد احلاجي:

  موافق.
 

 العضو الدكتور حممد علي حسن علي:

 21  موافق.
 

 العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:

  موافق.
 

 25 العضو الدكتور منصور حممد سرحان:

  موافق.
 

 ا إيلي خضوري:العضو نانسي دين

  موافقة.
 01 

 العضو نوار علي احملمود:

 موافق.
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 النائب األول للرئيس مجال حممد فخرو:

هل يوافق اجمللس عل  مشرو  القاقون بصفة  موافقة باإلمجا .موافق. 

 ق ائية؟

 )أغلبية موافقة( 

 5 

 :النائب األول للرئيس

  فضل األخ ملالد ح ن. مشرو  القاقون بصفة ق ائيةقر ُي ذن  

 .امل قط 

  

 01 :خالد حسني املسقطي العضو

 ىل معاليرم أو   ا شرًرا سيد  الرئيس، الاة شرر وا بة  

و ىل مجي  اإلملوة واألملواى أعضاء اجمللس وأيًضا  ىل سعارة مافظ مصرف 

البحريد املرا  . وأور أن أذار اإلملوان أقنا سنأملذ عل  عا قنا يف  نة 

 ن شاء ا  ــ امليحظاى الب يطة اليت ذارقاها  الش ون املالية واعقتصارية ــ

 05يف اآللية اليت سنطبق ا يف أ   عديل ي تحق أن قتقدم ب  يف الدور القارم، 

 وشرًرا.

 

 :النائب األول للرئيس

ماد املعرا  مافظ مصرف بد األخ رشيد سعارة شرًرا،  فضل  

 21 .البحريد املرا  

 

 حمافظ مصرف البحرين املركزي: 

معال  الرئيس، يف الواق  أور أن أ در الشرر لرم مجيًعا  شرًرا 

عل  سرعة البت يف هذا القاقون و فاعلرم اإلبجاب  م  املقرتح، و ن شاء ا  

 25قوعدام رائًاا أن  اوحا رم حنو  طوير املنظومة التشريعية اخلاصة 

بالقطا  املال  سترون حتت عنايتنا امل تارة، وااا أو حت أن لدينا 

ة مد التعدييى عل  القواقن اليت قأمل أن قتارد مد عر  ا جماوع

عليرم يف رور اعقعقار القارم. فشرًرا   يًي مرة أملرى، و ا أق ا 
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سترون ا ل ة األمل ة لرم يف هذا الدور قتان  لرم   ا ة سعيدة، 

 وشرًرا. 

 

 :النائب األول للرئيس

 5 .شرًرا،  فضل األخ أهد  براهيم ب  ار

  

  أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

لد  ميحظة، حند  وافقنا م  النواب يف شرًرا سيد  الرئيس،  

مجي  املوار ولرد هنا  املتيفاى يف الطباعة وأملطاء حنوية، فأر و 

 01 مراعا  ا أ ناء صدور هذا املشرو  بقاقون، وشرًرا.

  

 :النائب األول للرئيس

 واخلاصاألعاا  شرًرا، وقنتقل اآلن  ىل البند التال  مد  دو  

 قرير  نة الش ون املالية واعقتصارية خبصوص البياقاى املالية  ناقشة 

 05م واليت مت  دقيق ا 2104ري ا   00جمللس الشورى لل نة املالية املنت ية يف 

مد قبل ريوان الرقابة املالية واإلرارية. وأ لب مد األخ صار  عيد    رهة 

 فليتفضل. مقرر اللمنة التو    ىل املنصة

  

 العضو صادق عيد آل رمحة:

 21 شرًرا سيد  الرئيس، بداية أ لب  ثبيت التقرير يف املضبطة.

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس عل   ثبيت التقرير يف املضبطة؟ 
 

 25 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  ذن يتم  ثبيت التقرير يف املضبطة. 
 

 01 (232 / صفحة3 )انظر امللحق
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 :الرئيـــــــــــــــــس

  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 العضو صادق عيد آل رمحة:

 5شرًرا سيد  الرئيس،  دارست اللمنة البياقاى املالية لل نة املالية 

جمللس الشورى، وبعد اع ي  علي ا، وعل   م2104ري ا   00املنت ية يف 

أ  امل تشار اعقتصار  واملال  رأ  امل تشار القاقوق  لش ون اللمان ور

أن األماقة العامة باجمللس قد الت مت عند  عدارها ــ 0 : التال ا ضحباجمللس؛ 

؛ بأحرام املارة م2104ري ا   00لبياقاى املالية لل نة املالية املنت ية يف ا

 01( مد اليئحة املالية 002 و 005) ار ن( مد اليئحة الدامللية للاملس وامل081)

أن ريوان الرقابة املالية قد قام بأعاا  الرقابة عل  البياقاى املالية ــ 2 .لسللام

م بشأن ريوان الرقابة 2112( ل نة 02للاملس  و ب املرسوم بقاقون رقم )

وأصدر  ،املالية، ب دف  بداء الرأ  امل   حو  ا  اب اخلتام  للاملس

 أن البياقاى املالية مما يع  ،دون أ  حتفظاىب قريره عد أعاا  الرقابة 

 05 .الواررة يف ا  اب اخلتام   ظ ر بصورة عارلة  يراراى ومصروفاى اجمللس

أهاية استارار األماقة العامة يف بذ  امل يد مد التطوير ــ 0 :ميحظاى اللمنة

و نفيذ اخلطط وال امج اليت و عت ا أ ناء  عدار مي اقية اجمللس، وذلك 

مة، ومد  م اعستودام األمثل للاوارر املتاحة، لغرض حتقيق األهداف املرسو

 رى اللمنة  رورة  طوير ــ 2 .و ا يقلل مد الفائ  ال نو  املرتاام

 21 . ال ياسة اإلعيمية للاملس لر   عرس رور وأراء اجمللس التشريع 

 رى اللمنة أهاية مرا عة اهليرل الوظيف  بشرل رور  للوقوف عل  ــ 0

امل تشاريد القاقوقين مثل ئف التوصصية حا اى اجمللس مد الوظا

تشريع . الوالباحثن، عسياا أن م اهات م  دملل يف صلب عال اجمللس 

 وء املناقشاى واآلراء اليت أبديت أ ناء رراسة البياقاى  وصية اللمنة: يف 

 25جمللس الشورى، اليت مت  م2104ري ا   00املالية لل نة املالية املنت ية يف 

، فإن اللمنة بدون أ  حتفظاى بل ريوان الرقابة املالية واإلرارية دقيق ا مد ق

ري ا   00 قرار البياقاى املالية لل نة املالية املنت ية يف  :  وص   ا يل
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جمللس الشورى، اليت مت  دقيق ا مد قبل ريوان الرقابة املالية  م2104

 وشرًرا. ، واألمر معروض عل  جمل رم املوقر عختاذ الي م،واإلرارية

 

 :النائب االول للرئيس

 5 األخ أهد م د  ا دار.  فضلهل هنا  ميحظاى؟ شرًرا،  

  

 أمحد مهدي احلداد: العضو

وأشرر  نة الش ون املالية واعقتصارية عل  ، شرًرا سيد  الرئيس 

هذا التقرير ا يد، واذلك األماقة العامة للاملس عل  األراء املتاي  فياا 

 01الذ  ينص عل   2و . مد  اد ميحظاى اللمنة البند رقم خيص هذا املو 

 رى اللمنة  رورة  طوير ال ياسة اإلعيمية للاملس اليت  عرس »التال : 

، يف الواق  هل حند حبا ة  ىل  ع ي  هذا الدور؟ «رور وأراء اجمللس التشريع 

ة أرى أن الدور اإلعيم  يف اجمللس مو ور يف الواق ، وذلك مد ملي   غطي

 ل اى هذا اجمللس، ومد ملي  الصحافة، فنحد قرى أسبوعًيا أن الصحافة 

 05 قوم بنشر ما يتم  داول  يف اجمللس ملي  ا ل اى، ااا أن هنا  قشرة 

 عيمية رورية  صدر عد اجمللس، ف ل هنا   رورة ملثل هذا األمر الذ  

عد هذه  ي ر   ىل صرف الرث  مد األموا ؟! حبذا لو بجيب  رئيس اللمنة

النقطة بالذاى، وأعتقد أن ما هو مو ور حالًيا أاثر مد الرفاية، فلااذا 

قبعثر وقصرف مبالغ أملرى وملاصة يف مثل الظروف ا الية اليت منر ب ا؟! 

 21 وشرًرا.

 

 :النائب االول للرئيس

 األخ أهد  براهيم ب  ار. شرًرا،  فضل 

  

 25 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

وأ و   بالشرر  ىل  نة الش ون املالية ، شرًرا سيد  الرئيس 

واعقتصارية عل  ا  ور اليت بذلت ا يف األيام األمل ة يف مناقشة الرث  مد 
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 0ومن ا البياقاى املالية جمللس الشورى، حيث  اء يف التوصية رقم ، املوا ي 

 رى اللمنة أهاية مرا عة اهليرل الوظيف  بشرل رور  للوقوف »التال : 

امل تشاريد القاقوقين مثل  اى اجمللس مد الوظائف التوصصية عل  حا

، «تشريع الوالباحثن، عسياا أن م اهات م  دملل يف صلب عال اجمللس 

 5س ال  لألماقة العامة للاملس: هل فعًي حند حبا ة  ىل  وظيف امل يد مد 

لس؟ امل تشاريد القاقوقين، أم أن العدر املو ور حالًيا يرف  احتيا اى اجمل

وااا  فضل األخ أهد ا دار أن املنطقة اآلن متر ــ وباألملص البحريد ــ 

بظروف اقتصارية صعبة، فنحد حبا ة  ىل  وف  ال رينار يصرف يف أ  

 مران، لذا أر و  و يح هذا األمر، وشرًرا.

 01 

 :النائب االول للرئيس

 .ماد امل لمشرًرا،  فضل األخ ملالد  

 

 :محممد املسلخالد  العضو

 05أوًع أور أن أشرر اللمنة عل  ميحظا  ا  شرًرا سيد  الرئيس، 

 رى اللمنة  رورة  طوير »وملصوًصا امليحظة الثاقية اليت  نص عل  التال : 

ا، ألن اإلعيم ع يغط  أملبارقا اإلعيم م م  ًدا لدين ،«...ال ياسة اإلعيمية

املفيدة. صراحة لقد  بالشرل املطلوب، وبجب علي  أن ي ور اجمللس باألملبار

العيقاى العامة  رارة أعمب  موقًعا قدم  لنا األخ يوسف مرهون مدير 

 21اع ي  عل  ال األملبار مد مليل  واإلعيم باجمللس، حبيث   تطي  

ا لية وعل  ال ما يدور يف البحريد عد  ريق مل ة واحدة، وهذا ما قريده، 

ق م اإلعيم باجمللس وع قبحث  حند قريد أن  صل  لينا املعلومة عد  ريق

عن ا بأقف نا، وأرى أن رأ  اللمنة خبصوص هذا املو و  م م  ًدا وموفق، 

 وشرًرا.

 25 

 :النائب االول للرئيس

 الداتور أهد سا  العري .األخ شرًرا،  فضل  
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 الدكتور أمحد سامل العريض: العضو 

والشرر موصو   ىل اللمنة املوقرة.  شرًرا سيد  الرئيس، 

أهاية »مد ميحظاى اللمنة، الذ  ينص عل :  0ميحظيت عل  البند 

استارار األماقة يف بذ  امل يد مد التطوير و نفيذ اخلطط وال امج اليت 

 5و عت ا أ ناء  عدار مي اقية اجمللس، وذلك لغرض حتقيق األهداف املرسومة، 

لاوارر املتاحة، و ا يقلل مد الفائ  ال نو  ومد  م اعستودام األمثل ل

، وس ال  هو: هل هنا  فائ  سنو  مرتاام؟ وملاذا   ي تودم «املرتاام

هذا الفائ  يف  طوير اإلعيم، وم اعدة األعضاء مثًي يف ا صو  عل  

ومارام هنا  فائ  فلااذا ع ي تودم خلدمة هذا اجمللس؟  ؟الصحف اليومية

 01 وشرًرا.

 

 األول للرئيس: النائب

 سوسد حا    قو . شرًرا،  فضل  األملت  

 

 05 سوسن حاجي تقوي:  العضو

لألماقة لي ت لد  ميحظاى عل  ال ما شرًرا سيد  الرئيس،  

 اء يف التقرير، ولرد قتان  أن يتم   ويدقا بتفاصيل ا داو  الواررة يف 

ص  دو  هذا التقرير، ألن مد امل م معرفة ال بنور املصروفاى، وباألمل

املصروفاى املتعلق باخلدماى، الذ   ظ  بأا  املبالغ، أع  بند 

 21امل متراى وامل ام الر ية والضيافة، وهو بند ع ي ت ان ب ، واذلك بند 

اإلعين والطباعة واعشرتاااى. بالن بة  ىل بند ملدماى متنوعة، ما ه   لك 

 داو ، ألن و   اخلدماى املتنوعة؟ ي انا اثً ا معرفة  فاصيل هذه ا

ا دو  يف التقرير ب ذا الشرل ع يع  ل  شيًئا سوى أرقام! أيد أقفقت هذه 

املبالغ ع أعلم، وع أرى  شرالية  ن  وافرى لدينا هذه املعلوماى ألن مد 

 25مليهلا سترون لدينا ا مة وال هان. مد ملي  جمل رم املوقر أور أن 

  هذه القاعة مد مصوريد وموظفن، أ قدم بالشرر ا  يل  ىل القائان عل

يقومون بتقديم اخلدماى  ا ي  م يف    يل م اتنا، ااا أ قدم بالشرر 
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ا  يل  ىل ال القوى العاملة يف جملس الشورى يف مجي  اإلراراى، مد 

 أا  موظف  ىل أصغر موظف، فشرًرا لرم مجيًعا. 

 

 األول للرئيس: النائب

 5 صور ماد سرحان. الداتور منشرًرا،  فضل األخ  

 

 الدكتور منصور حممد سرحان:  العضو

لي ت لد  ميحظة عل   قرير اللمنة سوى شرًرا سيد  الرئيس،  

اإلشارة بال ياسة التطويرية لإلعيم يف جملس الشورى، والواق  أن اإلملوة يف 

 01ق م اإلعيم قد أصابوا اهلدف متاًما وحققوا لنا الرث . بالن بة  ىل  غطية 

األمور الوا حة للعيان، حيث ي تات  ا ا ور  ا  حدأ اى هذه ا ل

يشاهده ليتعرف عل  ما يدور يف هذا اجمللس، يضاف  ىل ذلك أق  عندما 

يرون هنا  مو و  معن ل  أهاية ا ى يتم التحاور م  أحد أعضاء 

اجمللس وُيغط  مد قبل  لف يون البحريد، وهذا أيًضا ل  أهاية أملرى ليتعرف 

 05ا د البحري  عل  رور جملس الشورى يف التشري . اخلطوة األمل ة اليت املو

اختذها ق م اإلعيم يف جملس الشورى اليت بجب أن قشيد ب ا، ه   رسا  

مجي  الصحف البحرينية يومًيا منذ الصباح الباار لرل اإلملوة األعضاء 

ورة، ع  ال يد اإللررتوق ، وه  يف رأي  مد اخلطواى اإلبجابية املتط

 وأعتقد أن أاثر مد هذا التطور يصعب حصول ، وشرًرا. 

 21 

 األول للرئيس: النائب

 شرًرا،  فضل األخ ملالد ح ن امل قط . 

 

 خالد حسني املسقطي: العضو

 25أشرر اإلملوة األعضاء عل  ميحظا  م، شرًرا سيد  الرئيس،  

املالية البشرية و املوارروالشرر موصو   ىل األماقة العامة، و ىل  رارة 

باجمللس، اليت قامت بت ليم  نة الش ون املالية واعقتصارية ال ما يتعلق 
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باليئحة الدامللية للاملس. وع قن   أقنا قناق  اليوم ا  اب اخلتام  

م، 2102مايو  29م، وحند اآلن يف 2104ري ا   00لل نة املالية املنت ية يف 

عاا  رح مد ميحظاى لرد أحببت أن أعط  بع  اإل اباى املوتصرة 

اإلملوة األعضاء،  طر  األخ أهد ا دار  ىل التوصية الثاقية، اليت  اءى يف 

 5 رى اللمنة  رورة »التقرير، حتت بند ميحظاى اللمنة، واليت قصت عل : 

 طوير ال ياسة اإلعيمية للاملس لر   عرس رور وأراء اجمللس 

ة   قغفل ا اقب اإلبجاب  ، حند عندما أشرقا  ىل هذه امليحظ«التشريع 

الذ  يقوم ب  ق م اإلعيم ــ مشروًرا ــ سواء هيئة اإلذاعة والتلف يون أو 

الصحف ا لية أو واالة أقباء البحريد، مد ملي  ما يقوم ب  مد م ام لبيان 

 01أهاية اجمللس سواء يف  غطية ا ل اى أو أملبار اللمان أو الفعالياى اليت 

لس أ ناء أراء وا ب م التشريع . عندما قترلم عد الدعم أعضاء اجمل ايقوم ب 

يف اجمللس بل قشررها، وقتان   ش ون اإلعيمفنحد ع قنتقص مد رور  رارة 

 قديم امل يد مد الدعم هلذه اإلرارة قظًرا  ىل أهايت ا، لرد بجب أع يرون 

 لدينا اقطبا  أقنا قد وصلنا  ىل رر ة الراا ، فالدعم والتطوير م اان

 05 ًدا، وهو ما قصد   اللمنة مد ملي  امليحظة الثاقية  اد ميحظا  ا. 

بالن بة  ىل ما ذاره األخ أهد ب  ار خبصوص التوظيف، أقو  وأارر  قنا 

م وما  رى منذ بداية ال نة مد 2104ري ا   00قترلم عد و   اجمللس يف 

ملي اقية، وانا م  ىل ق ايت ا، حيث يظ ر فعًي و ور فائ  يف ا2104يناير  0

قتان  لو مت استثااره  ا يغط  احتيا اى اجمللس واألعضاء واللمان.  ن 

 21عالية  طوير املوظفن م اة  ًدا، قبل سنتن اان ل  شرف  يارة الوعياى 

املتحدة والروجنرس، حيث عحظنا اعهتاام ليس بأعضاء ال لطة 

مل تشاريد وغ هم، التشريعية فقط بل باملوظفن امل اعديد لألعضاء مد ا

الذيد يأملذون عل  عا ق م م  ولية م اعدة األعضاء يف اختاذ رأ  معن 

بناء عل  معطياى وحقائق معينة. ما قتاناه هو ــ و ن اان عار هذا اجمللس ع 

 25يقارن بعار اجملالس التشريعية األملرى ــ أن قتعلم مد اآلملريد، حيث  ن 

ا، اون هذه العالية مر بطة بو ور عالييت التوظيف والتطوير م اتان  ًد



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 59)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

الفائ  أو عدم ، وما قريده هو و   الشوص املناسب يف املران املناسب. 

أ فق م  األخ ملالد امل لم فياا ذاره خبصوص اإلعيم ف و م م  ًدا، 

وااا ذارى بجب  طوير هذا ا  ا  اإلعيم . ما ذاره األخ الداتور 

م 2104ى سابًقا أق  يف عام أهد العري  خبصوص الفائ  وااا ذار

 5اان هنا  فائ ، لرد بجب أع قربط و ور الفائ  بو ور التوظيف أو 

عدم ، فالتوظيف بجب أن يرون حب ب املتطلباى، وااا ذارى سابًقا، 

مد ملي  و   الشوص املناسب يف املران املناسب. األملت سوسد  قو  

أشرر األماقة العامة  ذارى ا ا ة  ىل  فاصيل بشأن املصروفاى، وأقا هنا

املالية عل   عاوق م امل تار م   نة الش ون املالية و املوارر البشريةو رارة 

 01ال ما ُيطرح مد ميحظاى واستف اراى، حيث أرفقنا م   يفواعقتصارية 

مد قبل م يف اع تاا ، وبجب أع لنا  قرير اللمنة ال البياقاى اليت قدمت 

ة واعقتصارية هلا ا ق يف  لب هذه البياقاى قن   أن  نة الش ون املالي

و دقيق ا، حيث   جند مد األماقة العامة للاملس  ع ما ي تحق الشرر 

عل  ما قاموا ب  مد   د، وملا حققناه مد قتائج رغم اوق ا م س ة سياسية 

 05ولي ت جتارية. مرة أملرى أرر عل  ايم األخ الداتور منصور سرحان، 

يف أن اإلعيم  تا   ىل  طوير، وهذا ليس اقتقاًصا صحيح حند قتفق مع  

 مد رور ا  ا  اإلعيم ، بل وا بنا رعا   ا ي  م يف  طويره، وشرًرا. 

 

 األول للرئيس: النائب

 21    ريف األمن العام  براهيم شرًرا،  فضل األخ عبدا ليل  

 للاملس.

 

 العام للمجلس: األمني

أن أ و   بالشرر ا  يل  ىل  أوًع: أورشرًرا سيد  الرئيس،  

 25الداعم األو  لألماقة العامة معال  األخ عل  بد صاحل الصاحل رئيس اجمللس، 

أماقة معال  الرئيس هو م اقد لرل مشاري  األماقة العامة، وع يبول علينا 
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العرس هو  او  رائًاا    يل أمورقا، وهذه عل  فياا قطلب  مطلًقا بل 

 معالي .  اقًيا: الشرر إلملواق  وأملوا   أصحاب الاة حق بجب أن  قا  يف

ال عارة األعضاء لتفاعل م امل تار معنا، حيث  ق م يقومون بتو ي نا أحياًقا 

 ىل بع  القصور، وهو أمر يشررون علي ، ألقنا يف ا قيقة ع ميرد أن 

 5قصل  ىل م توى الراا   ع مد ملي   عاون مجي  مد يتعاملون معنا 

ب ال عارة اإلملوة األعضاء. أيًضا اإلملوة يف مرتب اجمللس وملصوًصا أصحا

رائًاا يف أ  مشرو  ُيطرح علي م جتدهم راعان ملثل هذه املشاري ، فل م 

  يل الشرر والتقدير. ع أق   أيًضا  قديم الشرر  ىل أمل  و ميل  سعارة 

ة األخ ملالد امل قط  رئيس  نة الش ون املالية واعقتصارية، واذلك سعار

 01األخ الداتور عبدالع ي  أبل قائب رئيس اللمنة، وبقية اإلملوة واألملواى 

أعضاء اللمنة. يف الواق  حند قعال  و ب  و ي اى معال  الرئيس مد 

منطلق أن أمامنا هدف رائم، وهو أن عالية التطوير عالية م تارة ع ميرد 

راراى يف أن  توقف أو  نقط ، وبالتال   أادوا وا اأقوا  ىل أن ال اإل

األماقة العامة  عال  و ب ملطط وبرامج مدروسة، وهذه اخلطط وال امج 

 05عر ة لعالية التطوير امل تار.  رلم أحد اإلملوة عد ا اقب اإلعيم ، 

وا اقب اإلعيم  يف الواق   ظ  باهتاام ورعاية ملاصن، واإلملوة املعنيون 

ب واآلملرون ــ ع يألون   ًدا با اقب اإلعيم  ــ األملت الداتورة فو ية ا ي

يف  قديم ال الدعم إلملواق  وأملوا   أصحاب ال عارة األعضاء، وهم 

يعالون  و ب ملطة مدروسة  قر سنوًيا مد قبل ا  ة املعنية يف األماقة 

 21العامة، حيث قعال عل   رمجة هذه اخلطة  ىل برامج وأقشطة عل  أرض 

اس  هو أن ققدم  ىل اجملتا  والرأ  الواق ، فا اأقوا يا  ملوة، ف دفنا األس

العام ال  جنا اى ومشاري  وبرامج وأقشطة اجمللس بالصورة اليت  ليق 

 راقة هذا اجمللس ا رتم. مد  اقب  ملر، ال القدراى واإلمراقاى 

  ور خلدمة اإلملوة األعضاء الررام، حيث  و د   ور مد التواصل بيننا 

 25 اإلملوة يف األ   ة اإلعيمية املوتلفة سواء وبن ــ ماقة العامةاألبصفتنا ــ 

 ن اان هنا  وقت ميرد أن ق رر واإلذاعة أو التلف يون أو الصحافة، 
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لرم الرث  مد ال امج اليت يتم اعلت ام ب ا و طبيق ا بالن بة  ىل ا اقب 

اإلعيم ، فا ائنوا يا  ملواق   ىل أن هنا  يف األماقة العامة مد يعال 

خباصة يف ا اقب اإلعيم  وهذا ليس جماملة، انت يف الواق  باستارار و

ملواق  وأملوا   العاملن يف إلابد اإلعيم ااا يقولون وانت رائًاا أؤاد 

 5اجملا  اإلعيم  أن مد يعال يف جما  اإلعيم بجب أع يلتفت  ىل م ألة 

 بل بجب 2:05 ىل ال اعة  7الوقت، فليس املو و  مو و  روام مد ال اعة 

ساعة، حند قتصل  24عليرم أن   وروا أقف رم وقدرا رم عل  مدى الـ 

ب م باستارار لتلبية احتيا اى اجمللس وأصحاب ال عارة األعضاء عل  مدار 

الوقت.  بًعا لدينا يف األماقة العامة الرث  مد ا  اى اليت  تشرف خبدمة 

 01اإلملوة  األعضاء مد  رارة ش ون األعضاء وغ ها، ولرد بالن بة  ىل

هذا ا اقب حريص ملواى املعنين با واقب املالية فإن معال  الرئيس يف واأل

رائًاا عل  أن ي اد  رورة أن قرون متنب ن  ىل ال ققطة يف األمور املالية 

عل  اعتبار أن األمور املالية م  ولية وأماقة، وبجب أن  و   مثل هذه األموا  

عل  أقنا ق   و  ا اد يف اعجتاه  ىل موا ن ا الصحيحة، وأا  رليل 

 05سواء يف هذا العام أو ــ الصحيح أن ال  قارير ريوان الرقابة املالية  أ   رائًاا 

قظيفة ومشرفة، وأعتقد أق ا  عت  مصدر اعت ا  بالن بة ــ يف األعوام ال ابقة 

 ىل ال مد ي تظل حتت ظل هذه امل س ة الررمية. بع  اإلملوة ذاروا 

قاط املتعلقة باهليرل التنظيا ، اهليرل التنظيا  ميرد أن قطلق بع  الن

علي  أق  هيرل  نظيا  مرن، خيض  لعالية التقييم والتقويم باستارار ومت  

 21و دقا أن هنا  حا ة  ىل  عديل اهليرل التنظيا   أادوا متاًما أقنا لد 

قاقوقين أعتقد قتأملر يف ذلك. بالن بة  ىل امل تشاريد القاقوقين والباحثن ال

أن امل تشاريد القاقوقين املو وريد اآلن ميثلون عناصر  تاي  برفاءة عالية، 

وهم بجندون أقف  م خلدمترم مجيًعا، وأعتقد أق م يقومون بدورهم 

ووا ب م وأق م ي رون مثل هذا الدور ااا بجب؛ لذا أرى أقنا ل نا حبا ة  ىل 

 25، وملعلوماى اإلملوة واألملواى استطعنا  وظيف امل يد مد امل تشاريد القاقوقين

و  ا اد أن قدف  بعدر مد أبناء البحريد الذيد ااقوا يشغلون وظيفة 
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باحث قاقوق   ىل وظيفة أعل ، حيث استحد نا وظيفة م تشار قاقوق  

م اعد؛ اوق م يتاي ون بالرفاءة وي تحقون ذلك. أيًضا لر   طائنوا 

األشواص وقد قطعنا شوً ا ابً ا  حند اآلن عل  مشارف  وظيف عدر مد

مد أبناء  0يف ذلك، فقد اقت ت مرحلة اعمتحان واملقابلة وعاا قريب سنوظف 

 5البحريد لشغل وظيفة باحث قاقوق . ساموق   ن أ لت عليرم يا  ملواق  

ومت  ما  ،ولرد  أادوا متاًما أقنا حتت أمرام ورهد  شار رم مجيًعا

ريد لرم مجيًعا، وأر و أن  عذروقا عل   لبتم منا شيًئا ف نرون مبار

 التقص ، وبار  ا  فيرم، وشرًرا. 

 

 01 النائب األول للرئيس:

 شرًرا،  فضل األخ أهد م د  ا دار.  

 

 :أمحد مهدي احلدادالعضو 

شرًرا سيد  الرئيس، يف الواق  عندما  رلات عد سياسة  طوير  

 05لن القائان عل  مثل اإلعيم ف   بي شك مو ورة، وحند قشرر امل  و

هذا ا اقب وأملص بالذار األملت الداتورة فو ية ا يب واألملت وفاء 

األخ يوسف مرهون قام بعال  بار  حقيقةالذوار  واألخ يوسف مرهون، 

 ؛خبصوص  رسا  مجي  الصحف  ىل مجي  األعضاء يومًيا، وهذا  طور قوع 

ه األمور اليت ختدم حند عل  ا صا  رائم مع  لر  ق تطي   طوير مثل هذو

 21 أعضاء اجمللس وختدم التو   اإلعيم  للاملس. عندما ذارى هذه النقطة

رون   افاى مالية، وهذا م م وقصر  ا مدملاوًس اهنا   طوًر مد باب أن

علي . البحريد اآلن ــ وا اي  يعلم ــ متر بظروف اقتصارية صعبة وا اي  

لظروف. ققطة أملرى بالن بة  ىل  او  أن يقوم بوا ب  للتغلب عل  هذه ا

ألف رينار،  021م الفت الصياقة 2104يف  :س ال  لألمن العام ،الصياقة

 25صرفت عل  ماذا واملباق   ديدة؟! فإذا اان باإلمران ا صو  عل  

 ، وشرًرا. فاصيل معينة حو  هذا املو و 
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 النائب األول للرئيس:
 بل. ح د أ  شرًرا،  فضل األخ الداتور عبدالع ي 

 

  :العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

 5شرًرا سيد  الرئيس، أحببت أن أو ح أن هنا  قوعًَا مد اللبس 

فياا  اء يف  وصية اللمنة. حند ققو   رورة  طوير ال ياسة اإلعيمية 

عرس رور وأراء اجمللس التشريع ، أ  أقنا قريد أن ققو  هلم را وا عل  تل

لس يتاي  ب ذه الصفة وه  أراء  شريع  متاي ، رورقا التشريع ؛ ألن رور اجمل

قريد مد ال ياسة اإلعيمية أن  را  عل  هذا املو و . اإلملوة غ  مقصريد 

 01و يدون يف ال القضايا اإلعيمية مد  ياراى و واصل ولرننا ققو  ع  ن وا 

ا اقب التشريع  الذ  يتاي  ب  اجمللس. حند ع ققدح أبًدا يف أراء  ملواقنا 

إلعيمين، وما ققصده مد  غي  ال ياسة هو الرتاي  عل  هذا املو و  ا

 أاثر، وشرًرا.

 

 05 النائب األول للرئيس:

 ل األخ أهد  براهيم ب  ار.شرًرا،  فض 

 

 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

األماقة العامة ممثلة يف أمين ا العام  شرر ، شرًرا سيد  الرئيس 

 21ب ، وأيًضا اارر األماقة العامة مجيع م بدون  عل  اجمل ور الرب  الذ   قوم

ذار أ اء ي تحقون الشرر عل  اجمل ور الذ  يبذلوق . ولرد امليحظ أن 

النقاط اليت  رلانا عن ا اآلن  اءى يف ميحظاى اللمنة يف  قرير عام 

م بدليل أق  فعًي مت األملذ 2105م، و   أِى هذه امليحظاى يف عام 2104

نة أن هنا  بع  امليحظاى    تحقق، مى و ع عاتشفت اللب ذه امليحظا

 25م 2104اا هو الفر  بن ميحظاى فم 2102ولرد ال  ا : حند اآلن يف 

م؟ هل حنتا   ىل م يد مد التطوير وو   ال ياساى 2102والو   ا ال  يف 

 م سيرون اافًيا لألماقة العامة؟ وشرًرا.2105أو أن ما  اء يف  قرير 
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 األول للرئيس:النائب 
أعتقد أن هذا ال  ا  مو    ىل اللمنة وليس  ىل األماقة شرًرا،  

 ل األخ ملالد ح ن امل قط . فضالعامة. 

 

 5 خالد حسني املسقطي: العضو

للتو يح فقط، األخ أهد ب  ار أقت ر ل ، شرًرا سيد  الرئيس 

مقارقة م  م 2104م وقد قيانا أراء ال نة املالية 2104أعاا  وحند قترلم عد 

م أو 2104م، اليوم املعطياى ختتلف متاًما عاا ااقت علي  يف 2100األراء يف 

م سنقارق  م  أراء 2102م، عندما قأ   وقناق  ا  اب اخلتام  لعام 2100

 01م،  بًعا املتلفت األو ا  اعقتصارية متاًما 2104و  2105ال نواى اليت قبل  

ن. أعتقد أن املقارقة الصحيحة م وما حند علي  اآل2104ا علي  يف عاا ان

بجب أن  رون بعد اعقت اء مد  قييم ال نة ا الية، اليت ما ا  عل  ق ايت ا 

ش ور لر   رون هنا  مقارقة صحيحة وقتوذ بناء علي ا حلوًع صحيحة  7

 قائاة عل  ما اان علي  العطاء ملي  ال نة، وشرًرا.

 05 

 النائب األول للرئيس:
  ار أهد ا ا  .ل األخ فشرًرا،  فض 

 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

 21اللمنة مشرورة واألماقة العامة مشرورة ، شرًرا سيد  الرئيس 

فقد بينت أو   الصرف واألمور امل اة اليت  ،أيًضا عل  ال هذا التو يح

ألمن العام   يقصر. عبد أن يوظف في ا املا  العام و ىل أيد يو  . سعارة ا

سبق  ب  األخ الداتور أهد العري  خبصوص  امعروًس سأ رح س اًع

 ذا ااقت هنا  وفرة يف املي اقية فقد   اء  عد الصحف وأمور أملرى ملاذا 

 25م ااقت األمور ــ 2104م ويف 2104هذا التقرير عد  ؟!حمبت عد األعضاء

 ذا أعطاقا ا  عاًرا لعام  وم 2102وا اد   ــ ال ا  يبة. حند اآلن يف 

م. س ال  لألماقة 2102م سنناق  مي اقية جملس الشورى لعام 2108ــ 2107



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 25)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

م، هل  رشيد اإلقفا  سيرون 2102العامة لو ااقت هنا  وفرة يف مي اقية 

جبعل عبوة املاء اليت  قدم لنا بصفتنا أعضاء ب ذا ا مم؟! أقا ع أ رلم عد 

فا  الصحف بل أ رلم عد املاء الذ  يقدم  ىل األعضاء، ف ل  رشيد اإلق

ب ذه العبوة أو حبمب املاء عد موظف  اجمللس، وهل هذا يدملل  اد  رشيد 

 5اإلقفا ؟! سيد  الرئيس، حند يف حبريد هد بد عي  ، هذا ليس  رشيًدا 

م لنرى  ن ااقت هنا  2108و 2107بل  قتيًي، وا  يعطينا عار لعام  

 رًرا.وفرة، وحين ا سنت اء  ملاذا حمب املاء عد موظف  اجمللس؟ وش

 

 النائب األول للرئيس:
 01 ل  األملت سوسد حا    قو .شرًرا،  فض 

 

 سوسن حاجي تقوي: العضو

، وأشرر أيًضا األمن العام جمللس الشورى شرًرا سيد  الرئيس 

املعلوماى، وحند قشرره وقشرر األماقة العامة جباي  هذه عل   عطائنا 

 05ل  مقصر،  ذا ااقت موظفي ا، وع ققو   ق م مقصرون بل ققو  اجمللس ا

 ان أساسية:  نة الش ون املالية واعقتصارية، و نة الش ون  2لدينا 

التشريعية والقاقوقية، و نة املرافق العامة، و نة اخلدماى، و نة الش ون 

، و نة املرأة والطفل باإل افة  ىل  نتن والدفا  واألمد الو   اخلار ية

لريا ة، و نة حقو  اإلق ان باإل افة  ىل فرعيتن هاا:  نة الشباب وا

 21 نة الرر عل  اخلطاب امللر  ال ام  واذلك  غطية مرتب اجمللس 

باإل افة  ىل  نة املناقصاى والشعبة ال ملاقية و ان التحقيق، وال ا قائاة 

يف عالنا؟! قعم م تشاريد م اعديد، أليس هذا  قص   0م تشاريد و 4عل  

ا، حند أعضاء جملس الشورى حنتا   ىل  يارة عدر هذا  قص  يف عالن

وي تحقون أن قعطي م  ،امل تشاريد، وأعتقد أن الروارر البحرينية مو ورة

 25عل   ريقة عال اجمللس التشريع . منذ فرتة ب يطة  االفرصة لر  يطلعو

وررقا قرار مد مرتب اجمللس ينص عل  أن ع  غطية صحفية ألعضاء جملس 

وظف  اجمللس؛ وال بب أق  مت  وقيف ال اعاى اإل افية الشورى   اعدة م
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 ذا ملر  املوظف مد بيت  ال اعة «! ما يلحقون»عن م و يارة األعاا  علي م، 

ال ارسة والنصف صباًحا للذهاب  ىل عال ، ولد خير  مد اجمللس  ع بعد 

 الثاقية ظ ًرا، وبعد ذلك س     ىل بيت  ليبدأ  جنا  األعاا  اليت يطلب ا

األعضاء، وم  هذا ال  لد  قوموا بتوف  ال اعاى اإل افية ل ! بالطب  لد 

 5أن يعال، وم  ذلك املوظف ملت م بعال . أعتقد أن هذا  قص  منا، عبد 

يف اجملا  اإلعيم ، حند مشرعون  يرون ألعضاء جملس الشورى رور اب 

قو ح وعبد أن  رون لنا مشاراة يف الصحافة واإلعيم حبيث قطرح و

موا يعنا، والو   خيتلف عند أعضاء جملس النواب، ألن لدي م  ي ة 

ن مد قبل اجمللس. وموظفن منتدبن مد ا رومة، باإل افة  ع أق م مدعوم

 01 عديل يف  ىل عطوقا؛ ألن هذا  تا  احند ع ققو  وظفوا لنا، وع ققو  

ارة عدر  ي ىل اليئحة الدامللية للاملس؛ و منا ققو  حند متا ون 

املوظفن، ع بجو  أن ققصر يف  واقب م اة يف اجمللس، بيناا قوفر مبلغ 

رينار  وا  ال نة مد أ ل قنينة املاء وعلبة ا ارم الورقية اليت  وفر  0111

ختفي  مصروفا  ا، حند م  الرتشيد،  ىل للاملس!  و د  واقب حتتا  

 05عارة األمن العام ولرد هنا   واقب أملرى حنتا   ىل  غطيت ا. أشرر س

حند مقصرون، وأبدُأ بنف   وأقو :  «ع   عل منا»عل  ما  فضل ب ، ولرد 

 أقا مقصرة، والباق  عليرم، وشرًرا.

 

 األول للرئيس: النائب

 21أور أن أو ح أن ال احتيا اى األماقة العامة  عرض عل   شرًرا، 

 ما مد مرتب اجمللس، ومرتب اجمللس يقرر  ما مد ملي  املرتب قف   و

ملي  اعستعاقة   تشار بشأن حا ة األماقة العامة  ىل موظفن  در، 

باحثن قاقوقين  ةوااا  فضل سعارة األخ األمن العام أقنا بصدر  وظيف  ي 

بجر   عين موظف يف  رارة اإلعيم. ال   ملي  األيام القارمة، وأعتقد أق

 25 ىل األمن العام و ىل مرتب  هذه الطلباى  أ   مد األماقاى العامة امل اعدة

اجمللس، ويف مرتب اجمللس ــ ااا ذار األمن العام ــ حند ع قرم  

الطلباى، بل قناق  وقبحث مدى  مراقية أن يتم العال قف   ولرد بطريقة 
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خمتلفة وبالرفاءة قف  ا.  وظيف العدر ليس هو ا ل، ا ل يراد يف 

الواق . فياا يتعلق بشأن ما أشارى الرفاءة والتدريب، وهذا ما ققوم ب  يف 

 لي  األملت ال ميلة سوسد  قو  يف مو و  اإلعيم، حند   منن  ق ائًيا 

موظف  األماقة العامة مد م اعدة األعضاء يف التواصل م  اإلعيم، حند 

 5أبلغناهم ــ والبيان وا ح ــ أن م  ولية األماقة العامة ه   وصيل ما لديرم 

 ىل الصحف، وليس مد رور األماقة العامة اتابة البياقاى  مد أملبار أو بياقاى

واألملبار، وهذا الفر ؛ حند يف مرتب اجمللس وبإمجا  ال أعضاء املرتب 

ــ و ذا يو د أحد مد األعضاء حتفَّظ فليتفضل ــ ا فقنا عل  أقنا ع ققوم 

قة برتابة البياقاى قيابة عد األعضاء، العضو يع  عد قف   وبرأي  وبالطري

 01اليت يريدها، ع قدملل اجمللس يف التعب  عد رأ  عضو، ولرد ال ال ميء 

العيقاى العامة هم يف ملدمة األعضاء يف التواصل م  الصحافة،   رارةيف 

وأعتقد أن هذا أمر منطق  ومقبو  مد ا اي ؛ ع قريد مد أحد أن يقو  لنا 

ا، بل عل  العرس  قك عّبرى عد رأي  بصورة ملا ئة أو أوصلت شيًئا ملا ًئ

ويرون  وقيعرم « Fax»أو بالـ« E-mail»ققو  لألعضاء أرسلوا لنا رأيرم بالـ

 05علي  حت  قضاد أقنا سلاناه  ىل الصحافة ااا وصلنا. ولرد أر   وأقو : 

 ذا اان عند أ  مد ال ميء أ  اقرتاحاى للتطوير ف عارة األخ األمن العام 

اجمللس م تعدون لدراسة أ  اقرتاح  م تعد لقبوهلا، وحند أيًضا يف مرتب

للتطوير، ألن هدفنا األساس  يف مرتب اجمللس هو    يل عال ال ميء 

أعضاء اجمللس، وأ  عال سيعو  عالرم سوف ينعرس سلًبا عل  مرتب 

 21اجمللس وعل  اجمللس ال ، فتأادوا أقنا سوف ققوم بدراسة أ  مقرتح 

مرتب اجمللس عختاذ ما يراه  سيتم  قدمي  لنا، والقرار الن ائ  هو عند

مناسًبا. اان هنا    اؤ  مد قبل األخ أهد ا دار بشأن مو و  

الصياقة، يو د يف  قرير اإلملوة يف اللمنة بند مفصل عد الصياقة بالرامل. 

وفياا يتعلق باملعلوماى التفصيلية، حند قناق  اآلن  قرير ريوان الرقابة املالية 

 25ولرد لو  تذارون أن هذا اجمللس عندما أقر  ا  توي  مد معلوماى، 

املوا قة التقديرية استلم البياقاى مفصلة لرل باب ولرل بند عل  حدة، 
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ف ذه ختتلف عد املي اقية التقديرية اليت أقررقاها، ولعلم ا اي  أن مجي  

مصروفا نا متت  اد حدور املي اقية املقررة، بل أقل مد املي اقية املقررة. 

ق بالفوائ ، أيًضا ااا ظ ر يف ا  اباى هنا  فائ  اب ، فياا يتعل

ولرد ــ ا اد   ــ هذا الفائ  أعاقنا ملي  ال نواى املا ية عل   طوير 

 5البنية التحتية يف اجمللس، سواًء اعستثاار يف املباق  أو اعستثاار يف التطوير 

العام املا   عد ؛ هنا  مبن   ديد بنيناه يف ... خلاإللررتوق  أو التدريب 

 ريق الفوائ  اليت مجعناها عل  مدار ال نواى ال ابقة، وهنا  مقرتح 

إلقشاء موقف متعدر األروار أيًضا سوف ميو  مد الفوائ  املالية، لد قرهق 

مي اقية ا رومة يف هذه الظروف عد  ريق  لب التاويل، لدينا فوائ  

 01   ذا اان لديرم أ  سوف ق تودم ا لتطوير العال وحت ين . قر   وققو

ميحظاى لتطوير العال وحت ين ، قر و منرم أع  بولوا عل  مرتب 

 .ييس هد الرميح ل األخ ض ف ب ذه امليحظاى.اجمللس 

 

 :مخيس محد الرميحي العضو

 05ع شك يف أن ا  ور اليت يبذهلا اإلملوة يف شرًرا سيد  الرئيس،  

 ــ ابتداًء مد األمن العام واقت اًء   ور  بارة، ال املوظفنه  األماقة العامة 

ة. انت أمتن  موظف ــ يف األماقة العامة حقيقة يبذلون   وًرا اب  بأصغر

 ع أن  ــ لو أن اليئحة الدامللية   اح  ناقشة التقريريد يف وقت واحد

لر  قرى الفر  بن البياقاى  ــ اليئحة  نص عل  مناقشة ال بند عل  حدة

 21سعار ك  تم. ااا  فضل2105م وبن البياقاى املالية ل نة 2104املالية ل نة 

بع  مشروعاى البنية التحتية متو  مد الفائ ، و ذا ما قظرقا  ىل البياقاى 

م  فو   عف 2105م ف نمد أن الفوائ  املالية ل نة 2104املالية ل نة 

س م، وهذا ال  رليل عل  أن األماقة العامة ملاصة وجمل2104الفوائ  ل نة 

الشورى بشرل عام يطبق سياسة  رون في ا ال لطة التشريعية أو    ة 

 25حتافظ عل  املا  العام، وهذا مد وا با  ا الر ية والو نية، وأرى أيًضا أن 

هنا  فوائ  ع بأس ب ا يف مرافآى أعضاء ال لطة التشريعية، وما قراه يف 

ل  أن جملس م وهذا يد  ع2100م هو أ عاف ما رأيناه يف عام 2104عام 
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الشورى ي   م  ال ياساى ا رومية اليت  رم   ىل موا  ة األ مة املالية 

اخلاققة اليت  عيش ا املنطقة ال ا ولي ت البحريد فقط. البحريد  اد 

منظومة حتو  عدة رو ، وقعاق  املشاال قف  ا اليت يعاقي ا   اقنا، لذلك 

جملس الشورى بصفة عامة أرى أن اإلملوة يف األماقة العامة بصفة ملاصة و

 5ي   يف اعجتاه الصحيح، وقتان  أن ق تار عل  هذه ال ياسة حت  ق تطي  

متويل ال املشروعاى اليت ينو  جملس الشورى القيام ب ا مد ملي  

 الفوائ  يف املوا قاى العامة، وشرًرا. 

 

 األول للرئيس: النائب

 01 .عار  عبدالرهد املعاورةشرًرا،  فضل األخ  

 

 :عادل عبدالرمحن املعاودة ضوالع

ب م ا  وا اد   والصية وال يم عل  شرًرا سيد  الرئيس،  

رسو  ا ، حقيًقة لد أارر ما ذاره اإلملوة، وأؤاد م ألة ذارها األخ 

 05الداتور عبدالع ي  أبل  تعلق بشأن قضية  طوير الدعم التشريع  يف 

ــ ااا ذار الرئيس ــ  ىل اجمللس، وأقرتح أن  رتب هذه امل ألة و قدم 

اجمللس لدراست ا، وأعتقد أن هذا هو  طوير حقيق  مل نة اجمللس. اذلك 

لعدم اإل الة والتررار، أ   عل  ال ما قيل عد األماقة العامة، والذ  

أريد أن أ يف   ىل ما قالوه هو  أايد األمر الب يط يف ظاهره والرب  يف 

 21 ا األماقة العامة ابتداًء مد األمن العام ــ   اه عاِلِ ، وه  اخلدمة اليت  قوم ب

يف ا قيقة اخلدماى اللو  تية ا  ملً ا ــ  ىل  ملر موظف، حيث جند أن 

ه  ش ء أساس  يف هذا اجمللس، وه   قدم عل  أاال و   للاملس؛ 

وأريد أن أشيد بامل توى الذ   قدم ب    نية عالية، واذلك أشيد بالطريقة 

ملتب  مد اعحرتام والتقدير. فقط أحببت أع  فو   الفرصة ألن واألسلوب ا

 25أسمل هذه الرلاة  اي  موظف  األماقة العامة وعل  رأس م سعارة األمن 

 العام، وشرًرا. 
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 األول للرئيس: النائب

 .ر ا عبدا  فر شرًرا،  فضل األخ  

 

 :رضا عبداهلل فرج العضو

 5قت  و طرقَت  ىل ما انُت أعتقد أقك سبشرًرا سيد  الرئيس،  

أريد  رح . يف هذه ا ل ة حند بصدر التصديق عل  ا  اباى اخلتامية 

املدققة مد قبل ريوان الرقابة املالية فقط ع غ ؛ و قييم أراء األماقة العامة مد 

ملي   قرير ريوان الرقابة املالية، و قرير الديوان  قرير غ  متحفظ علي ، 

لألماقة العامة لن اهت ا وشفافيت ا يف  عدار هذه  وبالتال  هذا ي مل

 01ا  اباى. األمر اآلملر أعتقد أقنا خمطئون قليًي يف ما ي ا  الفائ ، حند 

قطلب املي اقية، اليت خيصص   ء من ا للاصروفاى املترررة وا  ء اآلملر 

رينار هذه املصروفاى  809110111خيصص للاشاري ، واملبلغ املو ور اآلن 

ررة باإل افة  ىل مصروفاى املشاري  مندجمن مًعا، وما ي ا  الفائ  املتر

ع يعت  فائًضا،  منا ه  املصاريف املوصصة للاشاري  اليت ققوم ب ا، هذا 

 05 اقب. ا اقب اآلملر هو أن ال املصاريف الفعلية املترررة من ا مت اوية م  

ال ياسة و صرف  اد املي اقية  قريًبا،  عن   ملر أن األماقة العامة  تب  

املي اقية العامة، و ذا ااقت هنا  فوائ ، ف   فوائ  قليلة يف جماعى 

قليلة  ًدا، عل  سبيل املثا : عندما قرى املي اقية املعرو ة أمامنا املوصصة 

 009420111رينار، واملصروف الفعل  جنده  009470811للقوى العاملة جندها 

 21ر فقط ع غ ، املي اقية املوصصة للودماى رينا 0111رينار، أ  أن الفر  هو 

رينار، فإقنا ع قرى  007170111رينار، واملصروف الفعل  هو  007190111مثًي 

الفار  الرب  بن املي اقية واملصروف الفعل ، وهذا يد  عل  األراء املاي  

لألماقة العامة ويش د هلم ب ذا الشأن. اذلك التقرير غ  متحفظ علي  وهذا 

املتب  مد قبل « مبدأ اعستحقا »  عل  ق اهت  وشفافيت ، واملبدأ ا اس  يد

 25، فنحد قتب  «املبدأ النقد »اجمللس خيتلف عد املبدأ املتب  يف الدولة وهو 

مبدًأ خمتلًفا عد املبدأ املتب  مد قبل الدولة، وهو األفضل برل  أايد، وهو 

عامة ع غبار علي ، وهو أراء  يد متب  عاملًيا، لذا أعتقد أن أراء األماقة ال
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وممتا ، وبناء عل  ذلك  اء التقرير غ  متحفظ علي  وملالًيا مد امليحظاى 

ل نة وم 2104مد قبل ريوان الرقابة املالية عل  ا  اباى اخلتامية، ل نة 

 أحببت أن أو ح هذه النقطة فقط، وشرًرا.، م2105

 

 5 األول للرئيس: النائب

 .م د  ا دارأهد شرًرا،  فضل األخ  

 

 :مهدي احلدادالعضو أمحد 

أعتذر عد  ل  الرلاة للارة الثالثة. يف شرًرا سيد  الرئيس،  

 01الواق   ن األملت سوسد  قو   طرقت  ىل عال اجمللس وقيات عال اجمللس، 

وأور أن أ طر   ىل ققطة واحدة مما  طرقت  لي  وه  م ألة التقص  

س، وهنا أور أن أؤاد وأقو   ق  ع أوافق ا اإلعيم  مد قبل أعضاء اجملل

فياا قالت ، لألسباب التالية: أوًع: قبل أسبوعن قشر لك لقاء صحف  يف 

صحيفة األيام عل  رفعتن، وقد شرحت وبينت م ام اجمللس وما يقوم ب  يف 

 05ا   )بعد  أسبوع  مجي  اجملاعى.  اقًيا: يعرض يف  لف يون البحريد برقامج

ومجي  اإلملوة سواء مد جملس الشورى أو جملس النواب يشاراون ا ل ة(، 

يف هذا ال قامج، وهذا ليس  قصً ا بل جتاوًبا م  ما يقوم ب  اجمللس.  الًثا: 

هنا  لقاءاى صحفية جتري ا الصحف ا لية باستارار، وأعضاء اجمللس 

 يشاراون في ا، فأيد التقص ؟! هنا  لقاءاى فررية وحتقيقاى جتري ا

 21صحف اث ة يف البحريد م  األعضاء، فأيد التقص ؟! رابًعا: باعتبارقا 

أعضاء يف جملس الشورى،  تصل بنا الصحف بشرل رور  عستطي   رائنا 

بشأن موا ي  م اة  ش دها املالرة، وال منا يتفاعل م  مثل هذه األمور، 

 فأيد التقص ؟! وشرًرا.

 

 25 األول للرئيس: النائب

 .سوسد حا    قو األملت شرًرا،  فضل   
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 :سوسن حاجي تقوي العضو

   أاد أور الريم مرة أملرى ولرنك شرًرا سيد  الرئيس،  

ميحظة وأمتن  أن  تقبل ما أقول  بصدر رحب،  ــ سيد  الرئيس ـــ ذارى

واذلك  املا أن األخ أهد ا دار ذار ا   فأقا أور أن أرر علي . أوًع: 

 5يس ــ أق  ليس هنا  حمب لدور العضو يف لقد ذارى ــ سيد  الرئ

 ،التصر اى الصحفية، أ  أن لرل عضو مطلق ا رية يف  صر ا  

واألماقة العامة مد ملي  القائان عل  الش ون اإلعيمية  قوم بإرساهلا  ىل 

موا برتابة والصحف،  ذا اان األمر متعلًقا باإلرسا  فأقو : ق

ىل الصحف، فاألمر ع يتعدى ققرة  ر  صر ا رم وأقا سأقوم بإرساهلا  

 01عل    ا  ا اسب اآلل ، وع يتطلب   ًدا، ولألماقة األماقة العامة امل اعدة 

لش ون العيقاى واإلعيم والبحوث  عال جب د، وع أقو   ن هنا  قصوًرا 

من ا بل القصور يف قلة عدر موظفي ا، لذا أ الب ــ مد ملي  اعقرتاحاى ــ 

ريد وعدر مد املتصاصي  اإلعيم، وحند باعتبارقا أعضاء بتوظيف م تشا

جملس شورى عندما قترلم م  ا رر اإلعيم  يف ق م اإلعيم قعطي  

 05امليحظاى اليت قريدها، وهو ليس م  وًع عد املو و  بل امل  و  هو 

وقد أادى سوسد  قو  »الشوص املذاور ا   يف أعل  املو و ، 

 مرأي ، ما رملل اجمللس يف املو و ؟!  ذا انت، أقا م  ولة عد «ذلك...

ستضعون  لية فضعوا  لية وا حة، عندما  ررون املو و  فل سلوه  لينا 

لنوقع  ومد  م قعيده  لي م ليعااوه، هذا اإل راء صحيح ورو ي  ومد 

 21املارد العال ب ، وهذا الدور عبد أن يقوموا ب  ألعضاء جملس الشورى، 

يرتبوا لِك ما  ريديد و ع  لِك م تشاًرا  عيمًيا، ستقو  ل : اذه  ول

وهذا  ائ  وممرد، ولرد ملاذا و د ق م اإلعيم  ذن؟! ليغط  أملبار 

اجمللس أو أملبار مرتب اجمللس أو أملبار رؤساء اللمان وا تااعا  م! ع هذا 

غ  صحيح. ققطة أملرى، األماقة العامة  عال جب د  بار، وما  قوم ب  يف ظل 

 25املو ور أمر عظيم، فرأفة ب م، هم  تا ون  ىل م اعد نا، أقتم  النقص

 وفرون مبالغ للبن  التحتية، املبن  ا ديد لد ققوم بإقشائ ، فنحد هنا 
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ولي ت لدينا مشرلة، ما ستوفروق  للبن  التحتية ع قريده واستغلوه يف 

م اعد  م، لن اعد املوظفن، ولألماقة معال  الرئيس يتقبل ال 

حظاى، هذا الر ل سيدملل ا نة ب بب اثرة ا صاع   ب  ها فًيا وما املي

أقول  ل  مد ميحظاى، وهو ع يقصر، ولألماقة اجمللس رئيً ا وأماقة عامة 

 5وموظفن مد أا هم  ىل أصغرهم غ  مقصريد، وقلت لرم: حند 

املقصرون. ققطة أمل ة أرر في ا عل  األخ أهد ا دار، أوًع أشرره عل  

ره ورأي ، واحرتم رأي  ولرد أقو  ل   ق  عل  استعدار إلعدار  حصائية ر

ل ، أقا اليوم أ رلم بلغة األرقام،  ذا مت عال مقابلة م  األخ أهد ا دار 

وم  األخ ملالد امل قط  يوم أمس وقبل عدة أيام م  األخ ملالد امل لم، ف ذا ع 

 01سأعد ل   حصائية عد  يع  أن أملبار األربعن عضًوا مغطاة يف الصحف،

عدر أعضاء جملس الشورى الذيد صرحوا للصحف ملي  ال نتن املا يتن، 

وحند ال يوم لدينا مو و  ح اس. ا صلت ب  صحيفة البيان اإلمار ية 

وا صلت ب  صحف ملليمية  طلب رأي ، أعطي ا رأي  ولرد أحتا   ىل 

اهلا ف، مد  الصياغة الصحيحة حبيث ع يرون اإلرعء بالرأ  مد ملي 

 05األفضل أن أعد رأي  مد ملي  جمل   ومد  م أرسل   لي ا مرتوًبا، هذا ما 

قريد قول ، اإلحصاء واألرقام ه  اليت ستبن ما  ذا انا مقصريد أو غ  

مقصريد، لد   حصائية وا حة و اه ة، ومد املارد أن أ ور األخ أهد 

 ملطروحة، وشرًرا.% مد املوا ي  ا21ا دار ب ا، حند   قغِط ق بة 

 

 21 األول للرئيس: النائب

 شرًرا،  فضل األخ أهد  براهيم ب  ار. 

 

 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

 طرقت ــ معاليك ــ  ىل أن مرتب اجمللس شرًرا سيد  الرئيس،  

 25يدرس مو و   قشاء مبن  متعدر األروار ملواقف ال ياراى، وهذا ش ء  يد 

ور وال رعة الرب يد اللذيد بذع يف  جنا  وحنتا   لي ، وملاصة بعد اجمل 

املبن  اإلرار  ا ديد للاوظفن، ولرد  فا أقا بأن مواقف سياراى 
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األعضاء ققلت  ىل املبن  ا ديد مد قبل األماقة العامة للاملس أو مرتب 

اجمللس، وبأن املوظفن يف املبن  ا ديد يقفون يف املواقف القريبة مد مقر 

حضر ا تااعاى اللمان ُأوِقف سيار   عند املبن  ا ديد اللمان، وأقا أ

وأس  مشًيا  ىل مقر اللمان، سواء اان ا و مشاً ا أو ممطًرا، فاا 

 5أعتقد أن هذه ه  هاوم الرث  مد  ا راة يف  بار  مواقف ال ياراى؟

 هم ا تااعاى اللمان، وشرًرا.وراإلملوة األعضاء الذيد يعاقون عند حض

 

 للرئيس: األول النائب

 شرًرا،  فضل األخ ملالد ح ن امل قط . 

 01 

 خالد حسني املسقطي: العضو

استاعت لرث  مد مدامليى اإلملوة شرًرا سيد  الرئيس،  

األعضاء، والرل  رلم فياا بجو  يف ملا ره، ولرد أعتقد أن هنا  لبً ا 

 م، وأعتقد أق  لوع2102م وما بجر  اليوم يف عام 2104بن ما حدث يف عام 

 05القراراى اليت اختذى مد قبل مرتب اجمللس ملا رأينا اليوم النتائج املو ورة 

م، وبالفعل ااقت القراراى مدروسة 2104بالن بة  ىل ما حدث يف عام 

و عرض عل  مرتب اجمللس و تم املوافقة علي ا باإلمجا   ذا    رد هنا  

 قو   ن ما  حتفظاى، وع أ ذار أق  ااقت هنا  أ  حتفظاى. لغة األرقام

م صحيح ومت حب ب اللوائح املالية املعتادة مد قبل 2104قانا ب  يف عام 

 21اجمللس، وحند اليوم يف و   أفضل برث ، ول ت عل  علم بنتائج ا  اب 

م ولرد ال ياسة املالية املو ورة واملتبعة منذ عام 2102اخلتام  يف عام 

الو   ال ابق. وأقا  م قرى قتائم ا، وحند يف و   أفضل برث  مد2104

متأاد أقنا ــ مجيًعا ــ حريصون عل  أن  رون لدينا ال اخلدماى 

والت  ييى، سواء ألعضاء اجمللس أو للاوظفن، ولرد ع ميرد أن قعتاد 

 25اليوم سياسة )اصرف ما يف ا يب يأ يك ما يف الغيب(، فرث  مد األمور 

التوسعة أو املباق  ا ديدة  م مت  أ يل ا، مثل2105و 2104املو ورة يف عام  
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أو املواقف ا ديدة، فلم  عد اآلن مو ورة قظًرا  ىل الظروف اعقتصارية اليت 

منر ب ا حالًيا. األمر اآلملر، ملد يقو   قنا ع حنتا   ىل أن يرون لدينا قو  مد 

التوسعة لقاعدة ال لطة التشريعية، أقو  ل   ق  أملتلف معك، فلوع أن لدينا 

استغلت يف  طوير مبن  املوظفن القديم، وبناء املبن  ا ديد الذ  فوائ  

 5افتتح م ملًرا، وااقت ست تغل يف  قشاء مبن  املواقف لوع الظروف 

اعقتصارية؛ لوع ال ذلك لرنا اليوم يف و   سيئ  ًدا. أمتن  أن قترلم 

ان بلغة األرقام وقرا  علي ا، وعل  أراء األماقة العامة الذ  قرى أق  ا

حب ب املطلوب، وليس هنا  ما ي تدع  أن قشرك يف صحة األرقام. 

 وأشرر اإلملوة يف األماقة العامة، وشرًرا.

 01 

 األول للرئيس: النائب

 .عار  عبدالرهد املعاورةشرًرا،  فضل األخ  

 

 :عادل عبدالرمحن املعاودة العضو

 05دما الفائ  ل  قظرة  بجابية وقظرة سلبية، عن شرًرا سيد  الرئيس، 

يرون هنا   قص  يف العال  رون النظرة سلبية، وعندما يرون أراء 

العال برلفة أقل  رون النظرة  بجابية، وعلي  قر و أن يرون الفائ  

بنظرة  بجابية ف ذا املطلوب. ولد  اقرتاح بناء عل  ما ذار بشأن الضغط 

ظل هذه عل  موظف  األماقة وعال م، فا  هذا األراء املتاي  للاوظفن يف 

 21% مد الفائ  يف شرل مرافآى عل  01الظروف أقرتح أن  و   ق بة 

رينار ينفع م و ف هم وي د النقص  511املوظفن لينالوا مبلًغا  يًدا يقارب 

 الذ  قيل عن   راء العبء الرب  الواق  علي م، وشرًرا.

 

 األول للرئيس: النائب

 25األمن العام     ريف  براهيم عبدا ليل شرًرا،  فضل األخ  

 .للاملس
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 :األمني العام للمجلس

أحببت أن أشررام عل  ال شرًرا سيد  الرئيس،  

متاًما أن ال ميحظا رم سترون مو   احرتام  ميحظا رم، و أادوا

و قدير، وستمد  ريق ا  ىل التنفيذ ــ  ن شاء ا  ــ بعد الدراسة. عحظت أن 

 5وظفن، وأحببت أن أ ائنرم أغلب اإلملوة ي ادون م ألة  رورة رعم امل

بأن معال  الرئيس ها    األو  هو املوظفون، ولرم أن  قوموا جبرر و   

موظف  األماقة العامة قبل سنواى وو ع م اآلن، ا ائنوا متاًما  ىل أن 

موظف  األماقة العامة جمللس الشورى ــ و  ا اد ــ  ظون بدعم، وأعتقد 

األمر. بالن بة  ىل اإلملوة الذيد  رلاوا عد أن ال منصف عبد أن يقر ب ذا 

 01مو و  الفوائ  اليت ااقت مو ورة، هذه الفوائ  استثارى ااا  فضل 

البيئة املناسبة لتوفر معال  الرئيس، حيث مت   و  ال هذه الفوائ  

للعال بالن بة  ىل املوظفن، وأذارام بأن األمر ليس متعلًقا باملبن  

ل عدة سنواى مت  طوير مبن  اللمان، حيث   اإلرار  ا ديد فقط، فقب

يرد قبل ذلك الوقت ب ذا امل توى و   رد هنا  مثل القاعاى املو ورة 

 05حالًيا، مت  طوير هذا املبن  مد ملي  الفوائ ، ومت  قشاء مبن   ملر وهو 

ن، اان امل تشارون القاقوقيون ون القاقوقيوامل تشار الذ  يتوا د في  اإلملوة

اد ــ يتاتعون يعيشون و ًعا صعًبا  ًدا، بيناا اآلن ــ و  ا واملوظفون 

. أيًضا يا  ملوان حت  بالن بة  ىل بع  املناسباى  را ب  ليق  راقت م

عندما  أ    ياراى عامة للاوظفن، و ذا   خت  الذاارة حت  بالن بة  ىل 

 21فضل عالية  عديل مرافآى أصحاب ال عارة األعضاء،   قرهق ــ ااا  

معال  الرئيس ــ ااهل الدولة و منا اعتادقا عل  أقف نا يف عالية التاويل؛ 

لذا ا ائنوا متاًما  ىل أن ال املبالغ اليت  و د يف مل ينة هذا اجمللس  صرف 

يف موقع ا الصحيح. قشا رام الرأ  وقعال باستارار عل  حت ن أو ا  

اإلس اب يف هذا املو و   املوظفن ورعا م برل ما أو ينا مد قوة، وع قريد

 25أاثر، فأ   ق ان ميرن  ميحظة هذا الش ء. أارر شرر  و قدير  
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لرم مرة أملرى عل  ميحظا رم، وع غن  لنا عد هذه امليحظاى وعد 

 هذا الدعم واإلسنار، وشرًرا.

 

 :النائب األول للرئيس

 5شرًرا، لد  س ا  مو    ىل األملت ارمية العباس ، بند اخلدماى  

في  أن هنا  مصروفاى متأملرة وأملرى متنوعة، فاا ه  مروقاى ذار 

هذه املصروفاى؟  فضل  األملت ارمية ماد العباس  مدير  رارة املوارر 

 لس. اجملالبشرية واملالية ب

 

 01 :لساجملمدير إدارة املوارد البشرية واملالية ب

شرًرا معال  الرئيس، املصروفاى املتنوعة ه  صياقة ا دائق  

اجمللس، ولدينا صياقة األبواب وأعادة املظيى، وصياقة  يف اى اليت والنبا

األرصفة واألر ياى. عاوًما ه  الصياقة اليت ع ميرد لنا  ررا  ا يف البنور 

األملرى مثل صياقة أ   ة ا اسوب وصياقة املراباى أو املباق ، فنقوم 

 05ارة املالية. رًرا بإررا  ا حتت بند الصياقة املتنوعة، وهذا حب ب  صنيفاى و 

عل  استف ار سعارة العضو سوسد  قو  ــ اليت أشررها عل  ميحظت ا ــ 

أور أن أ ائن ا أن اخلدماى املتنوعة  شال التأمن الصح  لل ارة األعضاء 

واملوظفن وعوائل م، وهذا هو امل تحوذ عل  املبلغ األا  مد اخلدماى 

 املتنوعة، وشرًرا.

 21 

 :النائب األول للرئيس

 ؟أملرى هل هنا  ميحظاىشرًرا،   
 

 )ال توجد مالحظات(

 25 

 :النائب األول للرئيس

م، 2104 ذن قرتف  ب ذا القدر مد النقاش بشأن البياقاى املالية لعام 

  فضل األخ مقرر اللمنة بقراءة  وصية اللمنة.
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 العضو صادق عيد آل رمحة:

ى واآلراء اليت  وصية اللمنة: يف  وء املناقشاشرًرا سيد  الرئيس،  

 00أبديت أ ناء رراسة البياقاى املالية جمللس الشورى لل نة املالية املنت ية يف 

مد م، واليت مت  دقيق ا مد قبل ريوان الرقابة املالية واإلرارية 2104ري ا  

 5رون أ  حتفظاى، فإن اللمنة  وص   ا يل :  قرار البياقاى املالية جمللس 

م، واليت مت  دقيق ا مد قبل 2104ري ا   00ملنت ية يف الشورى لل نة املالية ا

 ريوان الرقابة املالية واإلرارية، وشرًرا.

 

 :النائب األول للرئيس

 01 هل يوافق اجمللس عل   وصية اللمنة؟شرًرا،  

 

 (أغلبية موافقة)

 

 :النائب األول للرئيس

 05و   ا أق  قد مضت ساعة عل  موافقة اجمللس عل  مشر ذن ُيقر ذلك.  

بالتصديق عل   عديل الفقرة الثالثة مد املارة األوىل مد اع فاقية العربية قاقون 

يف  م2105( ل نة 77ملرافحة اإلرهاب، املرافق للارسوم امللر  رقم )

 جماوع ، ف ل يوافق اجمللس علي  بصفة ق ائية؟

   

 21 )أغلبية موافقة( 

 

 النائب األول للرئيس:

. وقنتقل اآلن  ىل البند التال  مد ق ائية مشرو  القاقون بصفة قري ذن  

 ناقشة  قرير  نة الش ون املالية واعقتصارية  دو  األعاا  واخلاص 

 25ري ا   00خبصوص البياقاى املالية جمللس الشورى لل نة املالية املنت ية يف 

م، واليت مت  دقيق ا مد قبل ريوان الرقابة املالية واإلرارية، وأ لب مد 2105

 صار  عيد    رهة مقرر اللمنة التو    ىل املنصة فليتفضل. األخ
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 العضو صادق عيد آل رمحة:
شرًرا سيد  الرئيس، بدايًة أ لب  ثبيت التقرير واعستدرا  املقدم  

 يف املضبطة.

 

 5 النائب األول للرئيس:

 هل يوافق اجمللس عل   ثبيت التقرير واعستدرا  املقدم يف املضبطة؟ 
 

 موافقة()أغلبية 

 

 01 النائب األول للرئيس:

  ذن يتم  ثبيت التقرير واعستدرا  املقدم يف املضبطة. 

 

 (251/ صفحة 1)انظر امللحق 

 

 05 النائب األول للرئيس:

 سوف ققرأ  وصية اللمنة،  فضل األخ مقرر اللمنة. 

 

 العضو صادق عيد آل رمحة:

آلراء اليت  وصية اللمنة: يف  وء املناقشاى واشرًرا سيد  الرئيس، 

 21م 2105ري ا   00أبديت أ ناء رراسة البياقاى املالية لل نة املالية املنت ية يف 

مد الرقابة املالية واإلرارية جمللس الشورى، واليت مت  دقيق ا مد قبل ريوان 

رون أ  حتفظاى، فإن اللمنة  وص   ا يل :  قرار البياقاى املالية لل نة 

دقيق ا مد قبل   م جمللس الشورى واليت مت2105ا  ري  00املالية املنت ية يف 

ريوان الرقابة املالية واإلرارية، واألمر معروض عل  جمل رم املوقر، 

 25 وشرًرا.
 

 النائب األول للرئيس:

شرًرا، هل هنا  ميحظاى؟  فضل األخ الداتور أهد سا   

 العري .
 01 
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 :أمحد سامل العريضالدكتور العضو 

ملصوًصا بالن بة واملو و  يشال التقريريد، شرًرا سيد  الرئيس،  

 ىل الناحية اإلعيمية اليت أ ار  ا األملت سوسد  قو . املو و  هو خبصوص 

الدو  اليت  أملذ بنظام اجملل ن مثل بريطاقيا واألررن، فاألررن لدي ا جملس 

 5النواب وجملس األعيان، وبريطاقيا لدي ا ال ملان وجملس اللورراى، ف ل 

لس اللورراى وجملس جمل   عيم  للامل ن يف هذه الدو  يصرح يو د  و 

األعيان بالتواصل م  الصحافة واإلعيم ااا هو يف برملاقاى هذه الدو ؟ 

عرفنا حبدور  مراقيا نا يف اع صا  ــ بصفتنا أعضاء ت  ابة هذا ال  ا  س

صو  جملس الشورى معينن مد قبل  يلة امللك ــ باإلعيم، وحت  قعرف األ

 01عضاء أن قتوذها عند هذا التواصل. أقا أاون حذًرا األاليت بجب علينا حند 

 ًدا عندما يتصل ب  اإلعيميون يف التلف يون، وقد أختذ موقًفا خيتلف عد 

املوقف الذ  أ   مد جملس النواب، فأر و أن  أملذوا ب ذا اعقرتاح وقتصل 

لشورى ااا هو يف ب ذه الدو  ملعرفة مدى استمابت م ألعضاء جملس ا

 جملس األعيان األررق  وجملس اللورراى ال يطاق ، وشرًرا.

 05 

 النائب األول للرئيس:

 شرًرا، هل هنا  ميحظاى أملرى؟  
 

 )ال توجد مالحظات(

 21 

 :النائب األول للرئيس

 هل يوافق اجمللس عل   وصية اللمنة.

 

 )أغلبية موافقة(

 25 

 :النائب األول للرئيس

 ل األخ مقرر اللمنة. فض .ُيقر ذلك ذن  
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 العضو صادق عيد آل رمحة:

أور أن أ قدم خبالص الشرر واعمتنان شرًرا سيد  الرئيس، 

والتقدير  ىل  نة الش ون املالية واعقتصارية، و ىل سعارة األخ األمن العام 

وم اعدي  والقائان عل   عدار ا  اباى اخلتامية للاملس لل نتن 

 5م عل  التعاون اليمدور وعل  الشفافية 2105م و2104يف  املاليتن املنت يتن

وامل نية العالية يف  عدار ا  اباى اخلتامية واعلت ام الرامل بأفضل املعاي  

 ، وشرًرا.ا، وأقتم مثا  ُيحتذىوالنظم ا اسبية، فم اام ا  ملً 

 

 :النائب األول للرئيس

 01و  األعاا  واخلاص وقنتقل اآلن  ىل البند التال  مد  دشرًرا، 

وفد جملس الشورى ملالرة البحريد بشأن املشاراة يف  ناقشة  قرير 

ا ل ة الثالثة مد رور اعقعقار العار  الراب  مد الفصل التشريع  األو  

لل ملان العرب ، واليت عقدى أعااهلا يف مقر األماقة العامة  امعة الدو  

 29  ىل 28عربية، ملي  الفرتة مد العربية يف القاهرة ــ مج ورية مصر ال

 05 م، ف ل هنا  ميحظاى؟  فضل األخ أهد م د  ا دار.2102ف اير 

  

 أمحد مهدي احلداد:العضو 

، «وفد الشعبة»شرًرا سيد  الرئيس، يف ملتام التقرير ذاروا عبارة  

وهو ليس وفد الشعبة و منا هو وفد جملس الشورى، ف ل يف ذلك أ  التباس؟! 

 21 وشرًرا. 

 

 :النائب األول للرئيس

ى وليس شرًرا، التقرير وا ح، حيث يتطر   ىل وفد جملس الشور

التقرير هاا عضوا جملس الشورى ولي ا عضو   الشعبة ال ملاقية، وموقعا

 25الشعبة ال ملاقية، وال اإلشارة  ش   ىل أن مد حضر هم أعضاء جملس 

ذيد حضرا هاا األخ الشورى وليس أعضاء الشعبة ال ملاقية، حيث  ن الل
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عبدالرهد مجش  واألملت رع  ال ايد، هذا خبصوص ال ملان العرب . 

  فضل  األملت سوسد حا    قو .

 

 سوسن حاجي تقوي:العضو 

 5شرًرا سيد  الرئيس، يف  قرير وفد جملس الشورى بشأن املشاراة  

الشعبة  االشعبة ال ملاقية؟ ألقنا ف انا أق  تيف  ل ة ال ملان العرب ، ألي 

 ال ملاقية، وشرًرا.

 

 :النائب األول للرئيس

 01 ع، هل هنا  ميحظاى أملرى؟ 

 

 (ال توجد مالحظات)

 

 :النائب األول للرئيس

 05لدينا  قرير  ملر وهو  قرير وفد جملس الشورى ملالرة البحريد بشأن 

 املرأة يف»م 2102املشاراة يف أعاا  قاة املنتدى العامل  للن اء يف ال ملاقاى 

، املنعقدة يف عّاان ــ املالرة األررقية «ال ياسة: التقدم خبط  حثيثة

م، ف ل هنا  ميحظاى؟ 2105مايو  2  ىل 4اهلامشية، ملي  الفرتة مد 

  فضل األخ أهد م د  ا دار.

  21 

 أمحد مهدي احلداد:العضو 

شرًرا سيد  الرئيس، خبصوص  قرير الوفد املشار  يف األررن يف 

املتتم وفد الشعبة ال ملاقية »ار يف اخلامتة اآل  : ، ذ400الصفحة 

بتصريح  لف يوق   2102مشارات  يف القاة العاملية للن اء يف ال ملاقاى 

 25، ه عء «والاة ملتامية ل عارة األستاذة ا امية رع   اسم ال ايد رئيس...

 لي وا وفد الشعبة و منا هم وفد جملس الشورى! 

 



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 80)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :النائب األول للرئيس

بق، وليس هذا التقرير. يف ا د انا قناق  منذ قليل التقرير الوًع حنأ

هذا التقرير الوفد املشار  مد اجملل ن، فاإلملوة يف جملس النواب أرسلوا 

  مييى. 5أو  4 حدى ال مييى، وحند أرسلنا 

 5 

 أمحد مهدي احلداد:العضو 

  ذن هل هو وفد الشعبة ال ملاقية؟!

 

 :النائب األول للرئيس

 01هم لي وا وفد الشعبة ال ملاقية، الفررة أن اجملل ن  لقيا رعواى 

 وأرسي وفًدا ميثل اا.

 

 أمحد مهدي احلداد:العضو 

 ذلك يع  أق  يو د ملطأ يف اخلامتة، وشرًرا.

 05 

 :النائب األول للرئيس

شرًرا، ع أعتقد أن اخلطأ ب ذا القدر مد األهاية.  ذا  حتم ل  أن 

ذا اليوم برلاة ملعال  رئيس جملس الشورى  لب أن أق    دو  أعاا  ه

ألقي ا عليرم قيابة عن ، وهذه الرلاة  ناسبة اقت اء رور اعقعقار العار  

 21الثاق  مد الفصل التشريع  الراب . اإلملوة واألملواى األع اء ال يم عليرم 

ناسبة ف  رور اعقعقار العار  الثاق  مد  ورهة ا  وبراا  ، ي رق  

فصل التشريع  الراب  أن أرف  با   وا رم مجيًعا أ    ياى الشرر ال

والتقدير والعرفان  ىل مقام حضرة صاحب ا يلة امللك هد بد عي      

ملليفة ملك مملرة البحريد املفدى حفظ  ا  ورعاه عل  ما أحاط ب  عالنا 

 25د، ومتانن مد رعاية واهتاام، جمدريد ع د الوفاء واإلمليص  يلت  وللو 

 يلت  التوفيق وال دار يف قيارة م   نا حنو الرق  والتقدم، و ىل مقام 

صاحب ال او امللر  األم  ملليفة بد سلاان    ملليفة رئيس الو راء املوقر 

حفظ  ا  عل   عاون ا رومة الرشيدة م  اجمللس يف مباشرة املتصاصا   
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  اخل ة لتحقيق التقدم لبلدقا الدستورية، متانن ل اوه التوفيق يف م اعي

ااا ي عدق  أن أ قدم با   وا رم للاوا نن الررام.  والرفاه، الع ي 

ا  ىل صاحب ال او امللر  األم  سلاان بد هد    ملليفة ول  الع د مجيًع

األمن قائب القائد األعل  النائب األو  لرئيس جملس الو راء حفظ  ا  

 5  ما يبذل  مد رعم وم اقدة ومتابعة ألعاا  خبالص شررقا و قديرقا عل

. اجمللس، وما يقدم  مد   ور متواصلة يف جما  التناية اعقتصارية للاالرة

ي عدق  وحند يف ق اية الدور التشريع  الثاق  مد  ،األع اءواألملواى اإلملوة 

ا خبالص شرر  رم مجيًعل، أن أ و   أعاا  الفصل التشريع  الراب 

واهتاام متاي ، سواء مد ، ما بذلتاوه مد   د صار  ل وعايق  قدير  ع

 01، اليت ملي  ا تااعاى اجمللس العامة أو مد ملي  ا تااعاى اللمان النوعية

الصد  والعاق واع  ان والشعور ب ناقشاى مو وعية وبناءة  ت م حفلت 

، لتصب يف صاحل البحريد و ًنا وموا نن، حيث العال  بامل  ولية الو نية

ال ذلك يف   ار مد احرتام قصوص الدستور والقواقن، املت اة اان 

بالدقة والتأق  يف الدراسة واعستفا ة يف املناقشة، وااقت مداملي رم 

 05 قنا حبا ة اليوم  ىل  ،األع اءواألملواى اإلملوة رالة عل  ح د النية والقصد. 

ار ا قو  و قر،  طوير القواقن وَسدِّ التشريعاىعال  ار ومتواصل مد أ ل 

وه   ،لتناية اعقتصارية ع ي  التشريعاى الداعاة لو، وهاية ا رياى

جملس النواب  م  ناو را ف ناوا باٌى لد  رون س لًة ومي ورًة  ع بتعاوق

، يف   ار ما قعت  ب  مد شرااة و نية  ديرة برل يداملوقر ا رومةو

 21أجن  جمل رم املوقر  . ويف   ار هذا التعاون البناء فقدارعاية جتاعنا مًع

الرر عل  رور اعقعقار العار  الثاق  مد الفصل التشريع  الراب  ملي  

الذ   فضل ب  حضرة صاحب ا يلة امللك هد اخلطاب امللر  ال ام  

بد عي      ملليفة عاهل البير املفدى حفظ  ا  ورعاه لدى افتتاح  يلت  

والذ   اء متوافًقا ، تشريع  الراب رور اعقعقار العار  الثاق  مد الفصل ال

 25م  رؤى  يلت  و طلعا   الن ة  ا ر مملرة البحريد وم تقبل ا املشر ، 

، واملشاري  راسيم بقواقنامل  افة  ىل النظر والدراسة واملوافقة عل  
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يف مو وعاى م اة،  قدم ب ا جماوعة  بقواقن، واعقرتاحاى بقواقن

ت  حالت ا  ىل ا رومة املوقرة لو ع ا يف ومت ،ارمية مد أعضاء اجمللس

قواقن مشروعاى  ىل  اقب عدر اب  مد  ،صيغة مشروعاى قواقن

اعقضاام  ىل املعاهداى واع فاقياى الدولية اليت ع  ى مراقة مملرة 

 5ويف جما  ، ويف ميط ا اخلليم  والعرب  واإلقليا . البحريد الدولية

األحداث الو نية واإلقلياية والعربية   فاعلرم ال ياس  واع تااع  م 

والدولية بارر اجمللس  ىل  صدار عدة بياقاى  ع  بصد  عد  و  ا رم 

يف اللقاءاى ال ملاقية  متثيل اجمللسيف جما  و بشأق ا.و و  اى الرأ  العام 

 ومتثيل شعبة مملرة البحريد يف امل متراى ال ملاقيةم  اجملالس املناظرة، 

 01ع يفو   أن  ،م   ملواقرم أعضاء جملس النواب الدوليةلعربية واخلليمية وا

ا افل  هذه حضور مطلوب و رور  يف لتحقيقأشيد بالدور الذ  قاتم ب  

، عرس بصد  الصورة املشرقة ال ملاقية والنشاط الدبلوماس  ال ملاق 

ملالرة البحريد، وما وصلت  لي  ال لطة التشريعية مد  قدم ورق  يف ظل 

لرعاية الررمية  ضرة صاحب ا يلة امللك املفدى حفظ  ا  ورعاه. ا

 05ع يفو   يف هذا اإل ار أن أشيد بالتعاون الرب   ،األع اءواألملواى اإلملوة 

صاحب ال عارة األخ بن ال لطة التشريعية وا رومة املوقرة ممثلة يف 

ورى والنواب ن جمل   الش وو ير ش غامن بد فضل البوعيننالع ي  ال يد 

عل  حضوره الدائم  ل اى اجمللس ومداملي   ال ديدة يف مناقشا  ، 

والشرر  و عاوق  امل تار يف اعستمابة لرل  لبا نا يف    يل عال اجمللس.

 21حضورهم  ل اى اجمللس عل  موصو   ىل أصحاب املعال  وال عارة الو راء 

مداملي  م يف و ،أو حضور ممثلي م مد ابار موظف  و ارا  م ،و اق 

مناقشاى اجمللس و اق ، مما اان ل  أ يب األ ر يف عال اجمللس و اق  

املتوصصة. ااا أشرر أصحاب ال عارة أعضاء مرتب اجمللس الذيد 

ا يف م اعد   يف أعباء   ي  العال يف اجمللس، ا ابً حتالوا   ًد

 25 العام  ريف األمن   وشرر  ا  يل ل عارة ال يد عبدا ليل  براهيم 

موظف  األماقة العامة عل  عال م م  ول  وو وامل تشاريد للاملس وم اعدي 



 01املضبطة         م29/5/2102                        ( 82)         2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

ق  أن يعاون رئاسة اجمللس ومرتب أوب واملتواصل لت يئة ال ما مد شؤالد

ااا ع يفو   أن  .يت م ولاجمللس وأعضاء اجمللس يف القيام   ام م وم 

اجمللس و اق .  شرر الصحافة ومندوبي ا الذيد  ولوا  غطية أعاا أ

الذ   وىل  غطية  واإلذاع  وشررقا و قديرقا للعاملن يف الطاقم التلف يوق 

 5وقائ  ا تااعاى اجمللس  يلة فرتة رور اعقعقار، ولر ا  أمد اجمللس 

وال يم عليرم ورهة ا   ال اهريد عل  هاية هذا الصرح الدميقرا  .

بوعينن و ير ش ون جمل   .  فضل سعارة األخ غامن بد فضل الوبراا  

 الشورى والنواب. 

 

 01 :وزير شؤون جملسي الشورى والنواب

شرًرا معال  الرئيس، شرًرا عل  هذه الرلاة الطيبة اليت غطت ال 

 واقب العال  مل نا املوقر جملس الشورى. صاحب ال عارة النائب األو  

حاب ال عارة لرئيس اجمللس رئيس ا ل ة األخ مجا  ماد فورو ا رتم. أص

األعضاء. ال يم عليرم ورهة ا  وبراا  . يف ملتام  ل اى رور اعقعقار 

 05العار  الثاق  مد الفصل التشريع  الراب  قعرب لرم عد اعت ا قا وفورقا 

بالعالية التشريعية يف مملرتنا الغالية اليت   دى املف وم ا ضار  للعال 

التنفيذية والتشريعية عل  حتقيق  مة حرص ال لطتنيال ملاق  الذ  يأ   قت

املصلحة الو نية العليا وذلك وفًقا لتو ي اى القيارة الرشيدة حفظ ا ا  وعل  

رأس ا سيد   يلة امللك هد بد عي      ملليفة عاهل البير املفدى حفظ  

 21ا  ورعاه، و و ي اى صاحب ال او امللر  األم  ملليفة بد سلاان    ملليفة 

لو راء املوقر حفظ  ا  ورعاه بالتعاون م  ال لطة التشريعية، رئيس جملس ا

وم ا رة صاحب ال او امللر  األم  سلاان بد هد    ملليفة ول  الع د قائب 

 ىل القائد األعل  النائب األو  لرئيس جملس الو راء حفظ  ا  ورعاه اهلارفة 

تاام بقضايا املوا د مد امل توياى واعه مجي  ع ي  مف وم التناية الشاملة عل  

 25أ ل حتقيق الرفاه اع تااع  واعقتصار . صاحب ال عارة رئيس ا ل ة، 

أصحاب ال عارة األعضاء،  ن ا اي  يعلم أن اإلجنا اى اليت حتققت ه  

قتيمة للعال املشرت  بن ا رومة املوقرة وجمل رم املوقر، وقد أ ت مد 




