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 مـــــــــــــــد ـ راهيــــــــــــــم  هـــــــــــــــ اد.الاضــــــــــــو أ 

 الاضــــــو الــــــدلتور أ مــــــد ســــــالم الاــــــري .

 الاضــــــــــــــو أ مــــــــــــــد مهــــــــــــــد  الحــــــــــــــداد.

ـــــــــــد.  الاضـــــــــــو  ســـــــــــام ـســـــــــــماعيل البنمحم

 الاضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أ مــــــــــــــد المهــــــــــــــ  .

 الاضـــــــــــــــو جمـــــــــــــــا  محمـــــــــــــــد ف ـــــــــــــــرو.

ـــــــــــــ . ـــــــــــــد ال اب ـــــــــــــة محم  الاضـــــــــــــو جما

 الاضــــــــــــــــو جميلــــــــــــــــة علــــــــــــــــ  ســــــــــــــــلما .

ـــــدا  الفا ـــــل. ـــــاد عب ـــــدلتور  جه  الاضـــــو ال

 ال يــــــــــــــا .الاضــــــــــــــو جــــــــــــــواد  بيــــــــــــــب 

 الاضــــــــــــــو جــــــــــــــواد عبــــــــــــــدا  عبــــــــــــــا .

 الاضــــــــــــو مالــــــــــــد  ســــــــــــيد المســـــــــــــقط .

 الاضــــــــــــــو مالــــــــــــــد محمــــــــــــــد المســــــــــــــلم.

 الاضـــــــــــــو ممـــــــــــــيس  مـــــــــــــد الرميحـــــــــــــ .

ـــــــــــــاع . ـــــــــــــ  أ مـــــــــــــد المن  الاضـــــــــــــو دروي

 الاضـــــــــــــــــــــو دع  جاســـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــــد.

ــــــــــــــــدا  فــــــــــــــــر .  الاضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عب

 الاضـــــــــــــو وهـــــــــــــو  محمـــــــــــــد ال ـــــــــــــوار .

 الاضـــــــــــــــو ســـــــــــــــامية مليـــــــــــــــل الم يـــــــــــــــد.

 ا .الاضــــــو الــــــدلتور ســــــايد أ مــــــد عبــــــد

 الاضـــــــــــــو ســـــــــــــمير وـــــــــــــاد  البحارقـــــــــــــة.

ــــــو . ــــــدلتور  سوســــــد  ــــــاج   ق  الاضــــــو ال

ــــــــــدالر مد محمــــــــــد جمشــــــــــير.  الاضــــــــــو عب
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ــــــل. ــــــدالا ي   ســــــد أ  ــــــدلتور عب  الاضــــــو ال

 الاضـــو الـــدلتور عبـــدالا ي  عبـــدا  الاجمـــا .

 الاضــــــو عبــــــدالوهاب عبدالحســــــد المنصــــــور.

ــــــــــــــــ  عيســــــــــــــــى أ مــــــــــــــــد.  الاضــــــــــــــــو عل

 ج .الاضو الدلتور  فانمـة عبـدالجبار ال ـوه

 الاضـــــــــــــــو فـــــــــــــــ اد أ مـــــــــــــــد الحـــــــــــــــاج .

 الاضــــو الــــدلتور محمــــد علــــ   ســــد علــــ .

ــ  محمــد ال  اعــ . ــدلتور محمــد عل  الاضــو ال

 الاضـــــو الـــــدلتور منصـــــور محمـــــد ســـــر ا .

ـــــــــ  مضـــــــــور . ـــــــــا ـيل  الاضـــــــــو قاقســـــــــ  دين

 قـــــــــــــــوار علـــــــــــــــ  المحمــــــــــــــــود. الاضـــــــــــــــو

ـــــــــــــــــاي . ـــــــــــــــــة رمـــــــــــــــــ   ف  الاضـــــــــــــــــو هال

 

 يفعبدالجليل ـ راهيم آ  نرسااد  السيد وقد  ضر الجلسة 

 األميد الاام لمجلس الشورى. 

 هذا وقد مثل الح ومة لل مد أوحاب السااد :

ــة  -1 ــل والتنمي ــر الام ــدا  ووي ــد محمــد  مي ــل   الســيد جمي

 5 اعجتماعية.

ــر الصــناعة والتجــار  -2 ــاق  ووي ــد رامــد ال ي ــد    الســيد واي

 .والسيا ة

السيد رميد  د محمد المارا  محافظ مصرف البحـريد  -3

 المرل  .

 10 
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 الجلسة  ا  ممثل  الجها  الرسمية وهم:لما  ضر 

 :مد ووار  الداملية 

المـــ وم أو  فيصــــل عبــــدالا ي  النجــــار مــــد ـدار  الشــــ و   -

 القاقوقية.
 5 

 :مد ووار  ال ارجية 

السيد محمـد عبـدالر مد الحيـدا  رئـيس قسـم اع فاقيـا   -1

  اإلدار  القاقوقية.

 السيد يوسف ياقوب الصياد ملحق د لوماس . -2
 10 

   الاد  والش و  اإلس مية واألوقاف:مد ووار 

  . الدلتور  الشي ة قور   نت مليفة آ  مليفة مستشار قاقوق .1

 السيد ـسماعيل أ مد الاصفور مستشار قاقوق . .2

 

 : 15 مد ووار  األمغا  وم و  البلديا  والت طيط الامراق 

 الدلتور ف أل وباأل ال بيس  مستشار التطوير. -
 

  اعجتماعية:مد ووار  الامل والتنمية 

 الدلتور عبدالباسط محمد عبدالمحسد مستشار قاقوق . .1

 20 السيد جما  عبدالوهاب قاروق  مبير سو  الامل. .2
 

 :مد ووار  م و  مجلس  الشورى والنواب 

الســيد عبــدالاميم محمــد الايــد الوليــل المســاعد لشــ و   -1

 مجلس  الشورى والنواب.

 25 السيد ألبر جاسم عامور مستشار قاقوق . -2

  . وعدد مد مدير  اإلدارا  ورؤساء األقسام وموظف  الووارــ  
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 :مد ووار  الصناعة والتجار  والسيا ة 

 السيد قادر مليل الم يد وليل م و  التجار . .1

 السيد عل  عبدالنب  مرهو  مدير رقا ة الشرلا . .2

 السيد مالد محمد ليله مستشار قاقوق . .3

 5 

د الاــام لمــا  ضــرها الــدلتور أ مــد عبــدا  قاوــر األمــي

 الناوـرالمساعد للموارد البشرية والمالية والمالوما ع والسـيد عبد

ع محمد الصديق  األميد الاـام المسـاعد لشـ و  الجلسـا  واللجـا 

تشــاريد سوالــدلتور عصــام عبــدالوهاب البروقجــ  رئــيس هي ــة الم

 10القــــاقوقييد  ــــالمجلسع وأعضــــاء هي ــــة المستشــــاريد القــــاقوقييد 

 د مد مدير  اإلدارا  ورؤساء األقسام المجلسع لما  ضرها عد

 الرئيس الجلسة: ماال وموظف  األماقة الاامةع ثم افتت  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ســـم ا  الـــر مد الـــر يمع أســـاد ا  وـــبا  م   ـــل ميـــرع 

قفتت  الجلسـة الثامنـة عشـر  مـد دور اعقاقـاد الاـاد  الثالـم مـد الفصـل 

التشريا  الرا جع وقبـدأ  ـت و  أسـماء األعضـاء الماتـذريد والغـائبيد عـد 

الجلسـة السـا قة.  فضـل األب عبـدالجليل ـ ـراهيم آ  نريـف األمـيد الاـام 

 للمجلس. 

 20 

 األمين العام للمجلس:

الســ م علــي م ور مــة ا  و رلا ــهع مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

اعتذر عد  ضور هذه الجلسة  وأساد ا  وبا  م جميا ا   ل ميرع

لــل مــد أوــحاب الســااد :  مــد مبــارل النايمــ  والســيد  ــياء يحيــى 
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الماــاود  للســفر مــار  الممل ــةع ووــاد   الموســو  وعــاد  عبــدالر مد

عيــد آ  ر مــة لمــرف وــح  نــارل مــدل ا  عليــه  الصــحة والاافيــةع 

 وم ر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

م ر اع و هذا ي و  النصاب القاقوق  عقاقاد الجلسة متـوافر ا. 

ـلى البند التال  مد جدو  األعما  وال اص  التصديق علـى  اآل وقنتقل 

 ؟فهل هنال م  ما  عليهامضبطة الجلسة السا قةع 

 

 10 )ال توجد مالحظات(

 الرئيـــــــــــــــس:

ــدـذ   قــر المضــبطة لمــا ورد  ـلــي م ــى البن  . وقنتقــل اآل  ـل

ـــوارد .  فضـــل األ ـــا  وال ـــاص  الرســـائل ال ـــد جـــدو  األعم ـــال  م ب الت

 عبدالجليل ـ راهيم آ  نريف األميد الاام للمجلس.

 15 

 األمين العام للمجلس:

رســائل ماــال  الســيد مــ ر ا ســيد  الــرئيسع الرســائل الــوارد :  

أ مد  د ـ ـراهيم المـ  رئـيس مجلـس النـواب   صـوص مـا اقتهـى ـليـه 

مجلس النواب  و  التال : مشـرو  قـاقو   شـم  مـن  قسـبة مـد أرا ـ  

 20للمشاريج اإلسـ اقية )الماـد فـ   ـوء اعقتـراأل  قـاقو  الدفا  البحر  

ـ التـه ـلـى المقدم مد مجلـس النـواب(ع وقـد  مـت  « صيغته المادلة»

لجنـــة المرافـــق الاامـــة والبي ـــة مـــج ـمطـــار لجنـــة الشـــ و  التشـــرياية 

قرار مجلس النواب  و  قرار مجلس الشورى  شم  مشـرو  ووالقاقوقية. 
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الس مة ال اوة  السفد الصغير  )الماد قاقو   شم  قواعد التسجيل و

وقـد  مـت ـ التـه ف   وء اعقتراأل  قاقو  المقدم مد مجلس الشورى(. 

 ـلى لجنة المرافق الاامة والبي ةع وم ر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

مـــ ر اع وقنتقـــل اآل  ـلـــى البنـــد التـــال  مـــد جـــدو  األعمـــا   

و   شـــم  اســـت دام وال ـــاص  ممـــذ الـــرأ  النهـــائ  علـــى مشـــرو  قـــاق

)الماد  التقنيا  الطبية المساعد  على التلقي  اعوطناع  واإلمصابع

فـــ   ـــوء اعقتـــراأل  قـــاقو  المقـــدم مـــد مجلـــس النـــواب(ع وقـــد وافـــق 

 10المجلــس علــى هــذا المشــرو  فــ  مجموعــه فــ  الجلســة الســا قةع فهــل 

 يوافق المجلس عليه  صفة قهائية؟

 

 )أغلبية موافقة(

 ــــس:الرئيـــــــــــ
 15وقنتقل اآل  ـلى البند التال   ـذ  يُقر مشرو  القاقو   صفة قهائية. 

ــ ــة الشــ و  ال ارجي ة مــد جــدو  األعمــا  وال ــاص  مناقشــة  قريــر لجن

اقيـة والدفا  واألمد الونن    صوص مشرو  قـاقو   التصـديق علـى ا ف

 ققل المح وم عليهم  يد   ومة ممل ة البحريد و  ومة جمهورية

ـــدع  ـــب مـــد األ2016( لســـنة 44المرافـــق للمرســـوم رقـــم )الهن ب م. وأنل

 20 المنصـة الدلتور عبدالا ي  عبدا  الاجما  مقـرر اللجنـة التوجـه ـلـى

 فليتفضل.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

م ر ا سيد  الرئيسع  داية  أنلب  ثبيت التقرير ومرفقا ـه فـ   

 المضبطة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس على  ثبيت التقرير ومرفقا ه ف  المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ـذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه ف  المضبطة. 
 

 (90صفحة  /1)انظر الملحق  

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضـل سنبدأ  مناقشة المبادل واألسس الاامة لمشرو  القـاقو ع  

 15 رر اللجنة. األب مق

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

م ر ا سيد  الرئيسع  دارست اللجنة مشرو  قاقو   التصـديق  

علـــى ا فاقيـــة ققـــل المح ـــوم علـــيهم  ـــيد   ومـــة ممل ـــة البحـــريد 

 20م مج 2016( لسنة 44و  ومة جمهورية الهندع المرافق للمرسوم رقم )

ــــ  ووا ــــةع وممثل ــــ  ووار  ال ارجي ــــد  والشــــ و  اإلســــ مية ممثل ر  الا

واألوقافع وممثل  ووار  الدامليـةع والمستشـار القـاقوق  لشـ و  اللجـا  

 المجلسع وانلاـت اللجنـة علـى قـرار مجلـس النـواب ومرفقا ـه  شـمقهع 

لما استار ت مواد اع فاقية الت   تملف ــ فض   عد الديباجـة ـــ مـد 
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طلحا  الــوارد  فيهــاع ( أهــم المصـ1 يــم عرفـت المــاد  ) ( مـاد ع21)

( على المبادل الاامـة لنقـل أ  مـ ح مح ـوم عليـه 2وقصت الماد  )

ف  ـقليم الدولة المتااقد  ـلى ـقليم الدولـة المتااقـد  األمـرى مـد أجـل 

( الســلطة المرل يــة 3قضــاء الاقو ــة المفرو ــة عليــهع و ينــت المــاد  )

 5قـد يدع و ناولـت المس ولة عد  طبيق هذه اع فاقيـة فـ  الـدولتيد المتاا

( األ  ـام التاليـة: )الشـرو  ال ومـة للنقـلع 20(  تى )4المواد مد )

واعلت ام  تقديم المالوما ع والطلبا  والـرد عليهـاع والطلبـا  والتحقـق 

منهــاع وأثــر النقــل علــى دولــة التنفيــذع واســتمرار  نفيــذ الح ــمع وأثــر 

لافــوع أو الافــو ـ مــام الاقو ــة علــى دولــة اإلداقــةع ومراجاــة الح ــمع وا

 10الاامع أو   فيف الاقو ةع واقتهاء  نفيـذ الاقو ـةع ومالومـا  عـد  نفيـذ 

الاقو ةع والابورع والت اليفع واللغةع وقطـا   طبيـق الاقو ـةع و سـوية 

المناوعا ع و سليم األم اص المح وم عليهمع والتادي  (ع وأميـر ا 

د أمـار المستشـار ( األ  ام ال تامية ل  فاقية. وق21 ضمنت الماد  )

عند عرض المشرو   قاقو  على المجلسع  يجبالقاقوق  للجنة ـلى أقه 

 15مــا قصــت عليــه ـلــى أ  يــتم التصــويت  مةلبيــة أعضــاء المجلــسع قمــر ا 

( مد اع فاقية  شم  قفـاذ هـذه اع فاقيـة  ـمثر رجاـ ع نبق ـا 17الماد  )

ـــاد  ) ـــى: 124أل  ـــام الم ـــنح عل ـــ    ـــد الدســـتور الت  ع  ســـر »( م

أ  ام القواقيد ـع على ما يقج مد  اريخ الامـل  هـاع وع يتر ـب عليهـا 

أثر فيما وقج قبل هذا التـاريخع ويجـوو فـ  ةيـر المـواد الج ائيـة الـنح 

 20فــ  القــاقو  علــى ســريا  أ  امــه  ــمثر رجاــ ع وذلــك  موافقــة أةلبيــة 

أعضــاء لــل مــد مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب أو المجلــس الــونن  

ـــاد  )« حســـب األ ـــوا  ـــة 78ع مو ـــح ا أ  الم ـــد ال ئحـــة الداملي ( م

يجــب أمــذ الــرأ  قــداء   اعســم فــ  »لمجلــس الشــورى قــد قصــت علــى: 

وقــد . «...الحــاع  اآل يــة: أ. الحــاع  التــ  يشــتر  فيهــا أةلبيــة ماوــة 
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علــى رأ  لجنـــة الشـــ و  التشــرياية والقاقوقيـــة  مجلـــس انلاــت اللجنـــة 

ـــا يتيد الشـــورى الـــذ  جـــاء م لـــد ا ســـ مة م شـــرو  القـــاقو  مـــد الن

الدستورية والقاقوقيةع لما جاء ف   وويتها أ  ي ـو  التصـويت علـى 

مشرو  القاقو   األةلبية المتطلبة لسريا  القـاقو   ـمثر رجاـ ع اسـتناد ا 

ــى  ــاد  )ـل ــاد  )124أ  ــام الم ــم ـ  الم ــد الدســتورع  ي ــد 17( م  5( م

مية اع فاقية ف   ونيد اع فاقية  نطو  على أثر رجا . ورأ  اللجنة أه

و ا ي  أواور التااو  القضائ  والقاقوق   يد   ومة ممل ة البحريد 

و  ومـــة جمهوريـــة الهنـــدع و حقيـــق اعســـتقرار النفســـ  واعجتمـــاع  

للمح وم عليهم  اقو ا  سالبة للحرية مد موانن  ل  الدولتيدع مد 

 10نطـو  عليـه م   قضاء عقو تهم ف   لـداقهم  ـيد أسـرهم وذويهـم لمـا ي

و استاراض أ  ام اع فاقية  بـيد أقهـا ع  تاـارض  .مد جواقب ـقساقية

صـدر  قـاقو  ـعمـاع  لح ـم  وأقه يلـ م لنفاذهـا أ  وأ  ام الدستورع 

أعد  هي ـة التشـريج  وعليه( مد الدستورع 37الفقر  الثاقية مد الماد  )

ذلورع الـذ  واإلفتاء القاقوق  مشرو  قاقو   التصديق على اع فا  الم

ــملف  ـــ يت ــاد  األولــى  ــــ فضــ   عــد الديباجــةـ ــاد يدع  ضــمنت الم  15مــد م

وعلـى ذلـك  ووـ  اللجنـة التصديق على اع فا ع والثاقية مـاد   نفيذيـة. 

 الموافقة مـد  يـم المبـدأ علـى مشـرو  قـاقو   التصـديق علـى ا فاقيـة 

ققل المح وم عليهم  يد   ومة ممل ة البحريد و  ومة جمهورية 

مـواد  والموافقـة علـى عم2016( لسـنة 44لهند المرافـق للمرسـوم رقـم )ا

 20 المشرو  لما ورد  ف  الجدو  المرفقع وم ر ا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع هل هنال م  ما ؟  فضل األب أ مد مهد  الحداد.  
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 العضو أحمد مهدي الحداد:

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ـقـه  (  قـو :13مـد المـاد  ) (ب)م ر ا سيد  الرئيسع الفقر   

 المح وم عليه فـ  ـ ـدى الـدولتيد يجـب علـى دولـةالش ح ـذا هرب 

لـى عـ   : التنفيذ أ   قوم  البحم عد الهاربع والفقر  الت   ادها  قو

 5 ا  الـذ الدولة المنفذ  أ   قوم  إعطاء  قرير عد هذا المو ـو ع السـ 

 دالمح ــوم عليــه هــرب فــ  الهنــدع والهنــ أنر ــه هنــا لــو افتر ــنا أ 

ار مليـ 1.25مقاناـا  ا حاديـة وعـدد سـ اقها  7وعيـة و 29مد   ت و 

 ماوــة ـذاو عقســمةع ف يــف قســتطيج اإل يــا   ــالمح وم عليــه المــتهم

م ولم لا  الماتدى عليه عائلة ورفت مبالغ ميالية للمحام  والمحال

 10مــ ا ؟ هــل الهنــد ؟ ليــف قحــل هــذا اإلالمــتهم  ســتطج الهنــد ـ ضــار

ســـتاوض عائلـــة الشـــ ح الماتـــدى عليـــه ووـــدر   ـــم  شـــمقه؟ وهـــل 

ذا هــســتاطيه  اويضــا  ماديــة   ــ ف التاويضــا  المانويــة؟ أعتقــد أ  

 الح ومـــة وووار  الدامليـــةالمســـ وليد فـــ   الشـــق مهـــمع أ منـــى علـــى

يد  ـ( قصـت علـى أقـه ـذا لـا  هنـال مـ ف 18. والمـاد  )عنهاإلجا ة 

 15سـ ال : والدولتيد  قوم السلطتا  المرل يتا   حل هذا ال  ف ودي ـاع 

ا ؟ وعنـدملماذا أمرقا هنا ـلى السلطتيد المرل يتيد ولم ققـل الـدولتيد

لاـد  فـ  اذلـر  ووار  ــ  جدها ما عدا ـ دى المواد ــ  قرأ اع فاقية 

دع أ  لـيس ووار  الداملية ف  الهنـمقا ل جهة  نفيذ بارها  اعتالبحريد 

ا أقـوى الدولتا ؛ ألقهـ 18هنال ا سا ع والمفترض أ   ذلر ف  الماد  

 20يـة ى ا فاقمد السلطتيد التنفيذيتيد. وقد  طرقنا ف  األسبو  الما   ـل

 مج روسيا وذلرقا ف  جميج المواد الدولتيدع وم ر ا.مشا هة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل األب مالد محمد المسلم. 
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 العضو خالد محمد المسلم:

ــيد وــديقتيد   ــيد دولت ــة   ــرئيسع هــذه اع فاقي مــ ر ا ســيد  ال

ــا  توع ــر  فــ  هــذا الشــم ع والتفاوــيل  وله ــدينا ار بانــا  لثي هــا ول

د ع فمــووار ــا الدامليــة والاــد  ولــذلك لــووار  ال ارجيــة انــ   عليهــا

 5دوليـة منمورها ه  ع قا  وداقة  ـيد الـدولتيد فـ  ـنـار الا قـا  ال

د سنا  صـدلولدينا ا فاقيا  لثير  مماثلة لذلك. وقحد اآل   عمج الاالم

نــد ا   21 فســير هــذه النقــا ع  ــل عنــدما  قــرأ اع فاقيــة الم وقــة مــد 

يد  جد فيهـا ال ثيـر مـد التفاوـيلع ولـذلك استشـرقا جميـج المستشـار

ا ع و نفيــذه%100ارا  الم تصـة ولاقـت ـجــا تهم  مقهـا سـليمة والـوو

 10 لطـرفيد؛جائ  ألقها  يد دولتيدع ولدينا ال ثير مد السجناء ف  ل  ا

 لهذا السبب وقات ممل ة البحريد هذه اع فاقيةع وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع هل ـجا ة رئيس اللجنة لافية يا أب أ مد؟  

 15 

 هدي الحداد:العضو أحمد م

سيد  الـرئيسع مـج ا ترامـ  لـرد رئـيس اللجنـة ـع أقـه مـد  ـق  

أعضـــاء المجلـــس أ  يستفســــروا عـــد هـــذه المــــوادع وهـــذا استفســــار 

 مو وع  ووائب.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

مد  قك اعستفسار. هو أجا ك عد استفسارلع فهل أقت مقتنج  

  إجا ته.
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 العضو أحمد مهدي الحداد:

ا ا  الجواب؛ ألقه مد  قنا مارفة ذلكع فلو  دث ذلـك لست مقتن 

ينيـو ع ولم  ستطج الدولة اإل يا   هذا الش حع والمتضررو  هـم البحر

أو  ف يــف قتصــرف فــ  هــذه الحالــة؟ ر مــا اإلمــوا  فــ  ووار  الدامليــة

 5هـذا السـ ا ع فهـو سـ ا  مو ـوع  ومنطقـ ع  عـدالح ومة يجيبوقنـا 

 وم ر ا.

 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

س ا   عدم ر اع اإلموا  ف  الح ومة هل  اإلم ا  اإلجا ة  

 10سـم قاألب أ مد الحداد؟  فضل األب محمد عبدالر مد الحيـدا  رئـيس 

 اع فاقيا   اإلدار  القاقوقية  ووار  ال ارجية.

 

 رئيس قسم االتفاقيات باإلدارة 

 القانونية بوزارة الخارجية:

 15اعستفسار   صوص هـروب م ر ا ماال  الرئيسع ف  الحقيقة  

وهــذه  المــتهم و اــوي  دولــة اإلداقــة ةيــر منصــوص عليــه فــ  اع فاقيــة

الحالة سـت و  اسـتثنائيةع ول ـد هنـال ـجـراءا  و اهـد والتـ ام علـى 

جـراءا  للقـب  عليـه. م  متا اـة الهـارب وا  ـاذ جميـج اإلالدولة  م   قـو

ــة التفــاوض مــد مــ    فســير المــ وادع   صــوص اعستفســار عــد عملي

 20الفقــر  األولــى قصــت علــى أ  ي ــو   ــيد الســلطتيد المرلــ يتيد فــ  

لل دولـةع  يـم ـ  هـذه األمـور أمـور فنيـة و التـال  السـلطا  المانيـة 

ه  مد  تبا م فـ   فسـير هـذه المـوادع ففـ   الـة عـدم التووـل ـلـى 

 فاهم يحل األمر  الطر  الد لوماسيةع والطر  الد لوماسية   ـو  عـد 
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تيدع أ  مــا  ــيد ســفار  ممل ــة البحــريد فــ  الهنــد نريــق الح ــوم

 وسفار  جمهورية الهند ف  ممل ة البحريدع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 م ر اع  فضل  األمت دع  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

فيمــــا يتالــــق  استفســــار األب أ مــــد  مــــ ر ا ســــيد  الــــرئيسع 

ال ارجيـــة أ  دولـــة التنفيـــذ مل مـــة  الحـــدادع لمـــا  فضـــل ممثـــل ووار 

ا   10 تقديم  قرير عد  الة  نفيـذ الاقو ـةع لمـا أ  اع فاقيـة و ـات قصـ 

يفيد  مقه ف   ـا  وـدور الح ـم  ت فيـف الاقو ـة أو الح ـم  ـالافو 

ــذ  ــة التنفي ــوم دول ــد أ   ق ــذع ع  ــة التنفي ــواقيد ودســتور دول ــق ق ــام وف الا

ور مــج دو  اإلداقــة. اع فاقيــة  تقـديم  قريــر عــد  الــة التنفيــذ  اــد التشــا

 رمتها قائمة على مسملة التشاور والتنسيق ف  ليفيـة  نفيـذ األ  ـام 

 15الجنائيةع  تى فيما يتالق  المددع ـذا لاقت المد  المح وم  ها أقـل 

مــاد  اســتثنت مــد ســتة أمــهر فــ   ــدمل  ــمد هــذه اع فاقيــةع  يــم 

 اـ  األ  ـام  أمرى مسملة المدد الت   قل عد ستة أمهرع ولـذلك

ـــق هـــذه  ـــم اســـتثناؤه مـــد  طبي ـــدع  يـــم   ـــل الســـجد الم   األمـــرى مث

اع فاقيـــة. الســـلطتا  المانيتـــا  همـــا: ووار  الدامليـــة فـــ  الهنـــد وووار  

 20الاد  والش و  اإلس مية واألوقاف ف  ممل ـة البحـريدع واألوـل فـ  

 الــة اعمــت ف فــ   فســير أ  قــح فــ  اع فاقيــة أ  يــتم التوافــق علــى 

لتفسـير فيمــا  ــيد الطــرفيدع وفــ   ـا  التاــذر يــتم اللجــوء ـلــى الطــر  ا

الد لوماسيةع وهذا قح عام ممموذ  ه ف  عـدد مـد اع فاقيـا   اعتبـار 

أ  يتم اع فا  ما  يد الطرفيد اللذيد أ رما اع فاقية واللذيد لاقا فـ  
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ققاش على مضمو   لك اع فاقيةع ومد ثم فـ   الـة عـدم اع فـا  ينقـل 

لنــ ا  ـلــى القنــوا  الد لوماســية لحــل مســملة النــ ا  مــا  ــيد الطــرفيدع ا

 وم ر ا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل  األمت جميلة عل  سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

أعتقـــد أ  ســـ ا  األب أ مـــد الحـــداد  مـــ ر ا ســـيد  الـــرئيسع 

 10محدد ويتالق  حالـة هـروب المـتهم مـد  لـد التنفيـذع مـا هـ  اإلجـراءا  

الت  يجب على  لد التنفيذ ا  اذها؟ هذه اع فاقية مح مـة اإلجـراءا  

ولم  ترل وارد  أو مارد    صوص اإلجراءا  سـواء فيمـا يتالـق  تنفيـذ 

تهم أو   صـوص المالومـا  الواجـب الاقو ة أو  نقل المتهم أو  ابور الم

 وفيرها سواء مد قبل دولة التنفيذ أو مد قبـل دولـة اإلداقـة. فيمـا يتالـق 

ــاد   ــة  13 ســ ا  األب أ مــد الحــدادع الم ــد اع فاقي ــر  )ب( م ــ  الفق  15ف

ـذا هـرب الشـ ح المح ـوم عليـه مـد السـجد قبـل »قصت علـى أقـه: 

ـــةوـلمالـــه مـــد  الاقو ـــةع  ـــى دول التنفيـــذ ا  ـــاذ  فـــ  هـــذه الحالـــة عل

اإلجــراءا  للقــب  عليــه عســت ما   قيــة المــد  ومســاءلته  ار  ا ــه 

ــذ ــة التنفي ــاقو  دول ــى «جريمــة  موجــب ق ــروب والقــب  عل ع مســملة اله

 20المتهم ومساءلته عد جريمة الهروب ف   الة هرو ه مد مس ولية الدولة 

الت  ستنفذ الاقو ة سـواء لاقـت جمهوريـة الهنـد أو ممل ـة البحـريدع 

ـذا لا  المتهم  حريني ا و  م عليه ف  جريمة ف  الهنـدع فإقـه ينفـذ 

ــد وار  ــب  ــا الهن ــة فــ  ممل ــة البحــريدع وـذا لــا  مــد رعاي الاقو 

جريمة ف  ممل ة البحريدع فإقه ينفذ الاقو ة ف  جمهورية الهند وفق ا 
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ــة  ــةع  يــم قــرى أ  اع فاقي لإلجــراءا  الدقيقــة التــ   ضــمنتها اع فاقي

 ة هروب المتهمع وم ر ا.ةطت مسمل

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 م ر اع  فضل األب أ مـــد ـ راهيــم  هـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

أ صور أ  األب أ مد الحـداد لـم يحصـل  م ر ا سيد  الرئيسع 

فيـة ية جغراعلى اإلجا ة المقناةع وأقا لذلك لم أقتنج  اإلجا ة. مد قا 

ــة الهنــد  ار  ــاب أ  جريمــة فــ  ممل ــةلــو قــام   10 أ ــد رعايــا جمهوري

سيسـلم وأيـام البحريد فسيتم القب  عليه م   يوم أو يـوميد أو ث ثـة 

 هـرب فـ  ـلى  لد التنفيذع ول د لو أ  متهم ا  حريني ا مح وم ـا عليـه

ــه؟ عــدد ســ ا   ــد  البحــم عن ــ ام   ومــة الهن ــدع فمــا مــدى الت الهن

هـذا قـد وعيـةع و 14قسمةع وهنال المليار ف جمهورية الهند مليار وقص

 15يايــق الح ومــة الهنديــة فــ  البحــم والقــب  علــى المــتهمع مــا هــ  

طبيق اإلجراءا  الت  سوف  ت ذ ف   الة عج  الح ومة الهندية عد  

  ومـة  ما ه  اعلت اما  التـ  ستو ـج علـىو نود اع فاقية الموقاة؟ 

ــى المــتهم الهنــد لتلبيــة نلبــا    ومــة البحــريد   صــو ص القــب  عل

 الهارب مد  نفيذ الح م الجنائ ؟ وم ر ا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

ــيس قســم مــ ر اع  فضــل األب   ــدالر مد الحيــدا  رئ محمــد عب

 .اع فاقيا   اإلدار  القاقوقية  ووار  ال ارجية
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 ات ــــم االتفاقيـــــــس قســــــــــرئي

 :باإلدارة القانونية بوزارة الخارجية

أ ببــت أ  أو ــ  أ  اع فاقيــة أمــار   مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

فيــذ ـلــى أ  دولــة التنفيــذ فــ   الــة هــروب المح ــوم عليــه ملت مــة  تن

 5 رب متهمالقواقيد المامو   ها ف  لل دولة على  د ع  مانى أقه ـذا ه

   طبـق مح وم عليه ف  جمهورية الهندع فإ  القواقيد واإلجراءا  التـ

اقيد م أو المح وم عليـه   تلـف عـد اإلجـراءا  والقـوعلى هروب المته

د الموجود  ف  ممل ة البحريدع لذلك قحـد يجـب أ  قفصـل  ـيد هـا ي

لـدو  االنقطتيد.   صوص  وفير التقاريرع ف  لل ا فاقيـة مل مـة  ـيد 

 10هـذه لدولـة  اعلى الدو  األنراف أ   قدم  قارير دورية  بيلد مدى الت ام 

ــةع وهــذه اع ف ــاع فاقي ــى أ  دول ــة مل مــة ل ــل نــرفع وقصــت عل ة اقي

  ــذ ها التنفيــذ عليهــا أ   قــدم  قريــر ا مفصــ   عــد اإلجــراءا  التــ  ا

ا ق ا سـمنمـور  الدولة لتنفيذ الاقو ة على المتهم.  النسبة ـلى القضـايا ال

ــيهم ــة الهنــد   صــوص المتهمــيد البحــرينييد المح ــوم عل  فــ  جمهوري

 15ة ومفاو ــا  لنقــل المح ـــوم هنــالع لاقــت هنــال جهــود د لوماســي

علـــيهم ـلـــى ممل ـــة البحـــريدع ول ـــد اآل   اـــد التصـــديق علـــى هـــذه 

رو . اع فاقية سـت و  عمليـة ققـل المتهمـيد منممـة ومقننـة ووفـق الشـ

 ــد  الي ــا ع يوجــد  حرينيــو  مح ــوم علــيهم فــ  جمهوريــة الهنــدع ول

 ننـا لهنال قضايا منمور  أمام القضاء الهنـد  أنرافهـا  حرينيـو ع و

 20قنمـــر ـلـــى المســـتقبلع فهـــذه اع فاقيـــة ســـتحم  مصـــال  المـــواننيد 

 البحرينييد ف  المستقبلع وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل  األمت دع  جاسم ال ايد.  
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 العضو دالل جاسم الزايد:

 النســبة ـلــى مــا  فضــل  ــه األب أ مــد  مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

ة ا فاقي قها مم  أ  ا فاقية أمرىع وه  ليست ه ادع هذه اع فاقية مم

 ــدى أ ديــةع وفــ  متــام هــذه اع فاقيــة  ــم الــنح علــى أقــه ـذا رةبــت ـ

 5ع ويــتم الــدولتيد فــ  ـقهــاء هــذه اع فاقيــة فاليهــا ـمــاار الطــرف اآلمــر

 تهـ  علـمسرياقها لمد  ستة أمـهر منـذ اإلمـاار و نتهـ . وللتو ـي  ع ين

بقـى  لمح وم عليه  مجرد  سـليمهع  ـل دولة اإلداقة  ما  م   صوص ا

ة عـــد اإلجـــراءا  ســـاريةع ودولـــة التنفيـــذ عليهـــا أ   بلـــغ دولـــة اإلداقـــ

 قو ــة أواإلجـراءا  التـ   مـت  حــق المـتهمع وفـ   الــة ـ مـام المـتهم للا

 10دولة  مانى أ   فيف الاقو ة عليهع أيض ا يتم ـ  غ دولة اإلداقة  ذلكع  

يمه.  سـل  مجـردم  شم  المح ـوم عليـه اإلداقة ع   و   ما   عما يت

ق  ـد ل ـم لو  م اعن   علـى الفقـر  الـوارد  فـ  قهايـة اع فاقيـة لتبـيل

 لـه أ  مسملة ـقهاء اع فاقية عنـد وجـود أ  أمـر  ـرى مـد مف  الدولة 

  الدولة األمرى لم  لت م  تطبيق قصوص اع فاقيةع وم ر ا.   

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ضل  األمت الدلتور  سوسد  اج   قو . م ر اع  ف 

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 20هـذه اع فاقيـة  تفـق مـج القواعـد الاامـة  م ر ا سيد  الـرئيسع 

لقاقو  اإلجراءا  الجنائية البحرين ع وقريـد أ  قطمـ د اإلمـوا  ـلـى أ  

 نود اع فاقية لما ستسر  ف  ممل ة البحريد ستسر  ف  جمهوريـة 

 مانى أ  المح وم عليـه ـذا ققـل ـلـى  لـده فسـوف يطبـق عليـه  الهندع

القــاقو  الجنــائ  مثلمــا ســيطبق عليــه فــ  ممل ــة البحــريدع وـ  لــا  
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 ذلـر هنال عفو أو عفو عـام أو ـداقـة أمـرى أو   ـم آمـر ـــ لمـا 

األمت دع  ال ايد ــ فسيتم ـماار الدولة األمرى  ما  م و مـا ا  ـذ مـد 

ــتهم. أ ــة جيــد ع ـجــراء  ــد الم ــة  بنودهــا ا فاقي ــد أ  هــذه اع فاقي عتق

وستسهل عملية ققل المح ـوميد لتطبيـق األ  ـام علـيهم فـ  دولهـمع 

 5 وم ر ا.   

 

 الرئيـــــــــــــــس:

محمد  ميدا  وويـر الامـل  د جميل األب سااد  م ر اع  فضل  

 .والتنمية اعجتماعية

 10 

 :وزير العمل والتنمية االجتماعية

هنال  وافـق  ـام  ـو  أ  هـذه اع فاقيـة  سيد  الرئيسعم ر ا  

جـاه  متواوقةع وه  متفقة مج مـا سـبق أ  الت مـت  ـه ممل ـة البحـريد 

فــاء  الــدو  األمــرى. أرى أقــه ع يجــوو الــدمو  فــ   فاوــيل قــدر  أو ل

 15غرافيــة الهنــد فــ   طبيــق هــذه اع فاقيــة قمــر ا ـلــى ا ســا  مســا تها الج

ذه والصـحي  أ  جمهوريـة الهنـد ملت مـة  هـولثافة عددها السـ اق ع 

ا  ــنح اع فاقيــةع ولــديها مــا ي فــ  مــد  ــدا ير وـجــراءا  ل لتــ ام  مــ

 عليه هذه اع فاقيةع وم ر ا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنال م  ما  أمرى؟م ر اع  

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 القاقو  مد  يم المبدأ؟هل يوافق المجلس على مشرو   

 

 )أغلبية موافقة( 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

ـلى مناقشة  اآل  وقنتقل ـذ  يُقر مشرو  القاقو  مد  يم المبدأ. 

قــرر  فضــل األب موســي و  التصــويت قــداء   اعســم. مــواده مــاد  مــاد ع 

 اللجنة.

 10 

 :الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمانالعضو 

لما جـاء  مـد  الديباجةلجنة  الموافقة على  وو  ال :الديباجة 

 الح ومة.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل هنال م  ما  على  
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 لــس فضـل األب عبــدالجليل ـ ـراهيم آ  نريــف األمـيد الاــام للمج

 .سم ت و  أسماء األعضاء ألمذ موافقتهم على الديباجة قداء  اع
  

)وهنااق مااقم ا ااايم المااقم لالوةالااس ءااألعوا   ااوق  ا   ااق   

 25 نداً  ءقال م  الى الديبقجة( اوافقألهم خذ 
 

 ءهـــزاد: إءراهيــم  حوـــد الم و
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  موافق.
 

 المريض:  قلم  حود الدكألور الم و
  موافق.

 5 

 الحداد: اهدي  حود الم و
 موافق.

 

 البنوحود: إ وق يل ءسقم الم و
 10 موافق.

 

 الوهزع:  حود جق م الم و
 موافق.

 

 15 فـخـرو: احود جـوقل الم و

 موافق.
 

 الكمبي: احـود جوـمة الم ــــو
  موافق.

 20 

  الوقن:  الي جويالة الم و
  موافقة.

 

 

 25 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.  
 

 حبيب الخياط: العضو جواد 

 موافق.  
 30 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
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 موافق.  
 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 موافق.  
 5 

 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  
 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 10 موافق.  
 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  
 

 15 الل جاسم الزايد: العضو د

 موافقة.  
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موافق.  
 20 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  
 

 سامية خليل المؤيد: العضو 

 25 موافقة.  
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
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 موافق.  
 

 العضو سمير صادق البحارنة:

 موافق.  
 5 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.  
 

 عبدالرحمن مجمد جمشير: العضو 

 10 موافق.  
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  
 

 15 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 موافق.  
 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 موافق.  
 20 

 العضو علي عيسى أحمد:

 موافق.  
 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 25 موافقة.  
 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 موافق.  

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
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 موافق.  
 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 موافق.  
 5 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 10 موافقة.  
 

 العضو نوار علي المحمود:

 موافق.  
 

 15 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.  
 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح: 

وقنتقـــل اآل  ـلـــى ـذ   ُقـــر الديباجـــة. موافـــق. موافقـــة  اإلجمـــا .  

 20 الماد  األولىع  فضل األب مقرر اللجنة.

 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 وو  اللجنة  الموافقـة علـى هـذه المـاد   التاـديل  :األولى الماد  

 الوارد ف  التقرير.

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنال م  ما  على هذه الماد ؟ 
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 )ال توجد مالحظات(
 

 رئيـــــــــــــس:   ال

 5لــس  فضـل األب عبــدالجليل ـ ـراهيم آ  نريــف األمـيد الاــام للمج

 لى. د  األو ت و  أسماء األعضاء ألمذ موافقتهم قداء   اعسم على الما

 

ذ ءألعوا   وق  ا   ق   خ)وهنق مقم ا ايم المقم لالوةالس 

 اوافقألهم نداً  ءقال م  الى الوقدا ا ولى(
 10 

 أحمد إبراهيم بهزاد: العضو

 موافق.  
 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 15 موافق.  
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 موافق.  
 

 20 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  
 

 ال محمد فخرو: جم العضو

 موافق.  
 25 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  
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 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
 

 5 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  
 

 حبيب الخياط: جواد  العضو

 موافق.  
 10 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موافق.  
 

 خالد حسين المسقطي: العضو

 15 موافق.  
 

 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  
 

 20 خميس حمد الرميحي: العضو

 موافق.  
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 موافق.  
 25 

 الل جاسم الزايد:د العضو

 .ةموافق  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 30 موافق.  
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 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  

 

 5 سامية خليل المؤيد: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  
 10 

 سمير صادق البحارنة: العضو

 موافق.  
 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 15 موافقة.  
 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  
 

 20 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 موافق.  
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.  
 25 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 موافق.  
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 علي عيسى أحمد: العضو

 موافق.  
 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 5 موافقة.  

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 موافق.  
 

 10 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موافق.  
 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  
 15 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 20 موافقة.  

 

 نوار علي المحمود: العضو

 موافق.  

 

 25 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  
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 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح: 

.  تاــديل اللجنــة هــذه المــاد ـذ   ُقــر جمــا . موافــق. موافقــة  اإل 

 ع  فضل األب مقرر اللجنة.التاليةوقنتقل اآل  ـلى الماد  

 

 5 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 وو  اللجنة  الموافقـة علـى هـذه المـاد   التاـديل  :الثاقية الماد  

 الوارد ف  التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 هل هنال م  ما  على هذه الماد ؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 

 15 رئيـــــــــــــس:   ال

لــس ـ ـراهيم آ  نريــف األمـيد الاــام للمج  فضـل األب عبــدالجليل

 قية. د  الثا ت و  أسماء األعضاء ألمذ موافقتهم قداء   اعسم على الما

 

ذ  خ )وهنق مقم ا ايم المقم لالوةالس ءألعوا   وق  ا   ق 

 20 اوافقألهم نداً  ءقال م  الى الوقدا الثقنية(
 

 أحمد إبراهيم بهزاد: العضو

 موافق.  
 

 25 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 موافق.  
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 أحمد مهدي الحداد: العضو

 موافق.  
 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 5 موافق.  
 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 موافق.  
 

 10 ال محمد فخرو: جم العضو

 موافق.  
 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  
 15 

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 20 موافقة.  
 

 حبيب الخياط: جواد  العضو

 موافق.  
 

 25 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موافق.  

 خالد حسين المسقطي: العضو

 موافق.  
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 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  
 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 5 موافق.  
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 موافق.  
 

 10 الل جاسم الزايد:د العضو

 .ةموافق  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موافق.  
 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  
 

 سامية خليل المؤيد: العضو

 20 موافقة.  
 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  
 

 25 سمير صادق البحارنة: العضو

 موافق.  

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 موافقة.  
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 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 5 موافق.  
 

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.  
 

 10 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 موافق.  
 

 علي عيسى أحمد: العضو

 موافق.  
 15 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 20 موافق.  
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موافق.  
 

 25 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  
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 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  
 

 نوار علي المحمود: العضو

 5 موافق.  
 

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  
 

 10 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح: 

.  تاــديل اللجنــة هــذه المــاد ـذ   ُقــر جمــا . موافــق. موافقــة  اإل 

و  و هذا ق ـو  قـد اقتهينـا مـد مناقشـة مـواد مشـرو  القـاقو ع وسنصـ

ـــداء   اعســـمع  ـــاقو  فـــ  مجموعـــه ق ـــى مشـــرو  الق  فضـــل األب اآل  عل

   نريف األميد الاام للمجلس. آعبدالجليل ـ راهيم 

 15 

ذ )وهنق مقم ا ايم المقم لالوةالس ءألعوا   وق  ا   ق   خ

 اوافقألهم نداً  ءقال م  الى اشروع الققنون في اةوو ه( 
 

 أحمد إبراهيم بهزاد: العضو

 20 موافق.  
 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 موافق.  
 

 25 أحمد مهدي الحداد: العضو

 موافق.  
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 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  
 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 5 موافق.  
 

 ال محمد فخرو: جم العضو

 موافق.  
 

 10 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
 15 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  
 

 حبيب الخياط: جواد  العضو

 20 موافق.  

 

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موافق.  
 

 25 خالد حسين المسقطي: العضو

 موافق.  
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 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  
 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 5 موافق.  
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 موافق.  
 

 10 الل جاسم الزايد:د العضو

 .ةموافق  
 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موافق.  
 15 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  
 

 سامية خليل المؤيد: العضو

 20 موافقة.  

 

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  
 

 25 سمير صادق البحارنة: العضو

 موافق.  
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 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 موافقة.  
 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 5 موافق.  
 

 حسن أبل: الدكتور عبدالعزيز العضو

 موافق.  
 

 10 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.  
 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 موافق.  
 15 

 علي عيسى أحمد: العضو

 موافق.  

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 20 موافقة.  

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 موافق.  

 
 25 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موافق.  
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 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  
 

 5 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  
 10 

 نوار علي المحمود: العضو

 موافق.  
 

 هالة رمزي فايز: العضو

 15 موافقة.  
 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح: 

وســـوف قممـــذ رأي ـــم النهـــائ  علـــى جمـــا . موافـــق. موافقـــة  اإل 

يســرق  أ  أر ــب  بنا نــا نالبــا   مشــرو  القــاقو  فــ  الجلســة القادمــة.

 20مدرسة  ليمة السادية اإلعدادية للبنا  ومالما هد ف  مجلس الشـورىع 

الجاقــب النمــر  م لــديد أهميــة هــذا النــو  مــد ال يــارا  التــ   ــر ط 

 الجاقــب الاملــ ع والتــ  مــد م لهــا يــتم اعنــ   علــى ســير الامليــة 

التشــرياية  الممل ــةع مابــريد عــد ج يــل مــ رقا لمــا  قــوم  ــه ووار  

التر ية والتاليم وـدار  المدرسة مد  نسـيق لتسـهيل مثـل هـذه ال يـارا ع 

 25وار  التر ية لما ع يفو ن  أ  أميد  الرعاية واعهتمام اللذيد  وليهما و

ــا الط ــيم لبنا ن ــاوالتال ــد مــد مــ   ا  و ســ ير لــل اإللب ــا  له م اقي
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ال يارا  الميداقية الت   سهم ف  التاريـف  سـير الامليـة التشـرياية فـ  

المجلسع متمنيد لهـد دوام التوفيـق والنجـاألع فـمه   وسـه     ـد فـ  

مجلــس الشــورى. وقنتقــل اآل  البنــد التــال  مــد جــدو  األعمــا  وال ــاص 

ــة الشــ و  الماليــة واعقتصــادية   صــوص مشــرو    مناقشــة  قريــر لجن

 5ديل  اــــ  أ  ــــام قــــاقو  مصــــرف البحــــريد المرلــــ   قــــاقو   تاــــ

مع الماــد 2006( لســنة 64والم سســا  الماليــة الصــادر  القــاقو  رقــم )

ف   وء اعقتراأل  قاقو   صيغته المادلـة المقدمـة مـد مجلـس النـوابع 

ــة التوجــه ـلــى المنصــة  وأنلــب مــد األب ر ــا عبــدا  فــر  مقــرر اللجن

 فليتفضل.
 10 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

م ر ا سيد  الرئيسع  داية  أنلب  ثبيت التقرير ومرفقا ـه فـ   

 المضبطة.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس على  ثبيت التقرير ومرفقا ه ف  المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 ـذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه ف  المضبطة. 
 

 (105 صفحة /2)انظر الملحق  
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 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ  مناقشة المبادل واألسس الاامـة لمشـرو  القـاقو .  فضـل  

 األب مقرر اللجنة. 

 

 5 رضا عبداهلل فرج: العضو

 اد اعن   على مشرو  القاقو ع وعلـى  م ر ا سيد  الرئيسع 

قرار مجلس النواب والرأ  القـاقوق  للمستشـار القـاقوق  لشـ و  اللجـا  

ــــتملد مـــد ســـ مة مشـــرو   والمستشـــار القـــاقوق  المســـاعدع و اـــد ال

ــة الشــ و   ــا لــرأ  لجن ــا يتيد الدســتورية والقاقوقيــة وفق  القــاقو  مــد الن

 10وجد  اللجنة أقه علـى الـرةم مـد  التشرياية والقاقوقية  مجلس الشورى؛

وجاهة ما يهدف ـليه مشرو  القاقو   من  مصـرف البحـريد المرلـ   

و  ية ـودار اللوائ  ال ومة لحماية عمـ ء الم سسـا  الماليـةع  مـا 

يتضــمنه ذلـــك مـــد  مـــر فـــرض رســـوم ـ ـــافية علـــى  ـــامل   طاقـــا  

علـى مدمـة  اعئتما  عند اسـت دامها إل مـام عمليـة الشـراء أو الحصـو 

 15أو مـدما .  اإل ـافة ـلـى  اف  جميج المحا  واألمالد الت   قدم سـلا 

الم سســا   متا اــة  ــول  المصــرف مســ ولية الرقا ــة علــى مــدى التــ ام 

ـيداعا  التجار والشرلا  التجارية للتملد مد عـدم فـرض أ  رسـوم 

ـ ـــافية إل مـــام عمليـــة الشـــراء أو  لقـــ  ال دمـــة عـــد نريـــق اســـت دام 

اعئتما   ما ي فل منج التصرفا  والممارسا  ةير المشروعة   طاقا 

 20أ  مشـرو   -1مد جاقب  اـ  التجـار والشـرلا ؛ ـع أ  اللجنـة  ـرى: 

القــاقو  محــل المناقشــة ع يــدمل  ــمد قطــا  قــاقو  مصــرف البحــريد 

المرلــ  ع وـقمــا يتالــق  شــ ل مبامــر  قــاقو   مايــة المســتهلك رقــم 

ـلــى  ــما   قــو  و مايــة المســتهلك  م الــذ  يهــدف2012( لســنة 35)

ــل و اــد التااقــد ــالغ  -2 .قب ــا  مشــرو  القــاقو   حمــر فــرض مب أ  ةاي
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ـ افية على المستهلك عند مراء السلج أو ال دما   استاما   طاقـا  

اعئتما  متحققة فالي ا مد م   قرار ووير الصناعة والتجـار  والسـيا ة 

غ ـ افية على المستهلك  شم   مر فرض مبال 2015( لسنة 109رقم )

واو ة  طبيق ما ينح عليه  -3عند مراء المنتجا   البطاقة اعئتماقية. 

 5مشرو  القاقو   تول  مصرف البحريد المرل   مس ولية الرقا ة علـى 

مــدى التــ ام الم سســا  الماليــة  تصــنيف ـيــداعا  التجــار والشــرلا  

فية إل مــام التجاريــة والتملــد مــد عــدم فــرض أ  رســوم أو مبــالغ ـ ــا

عمليا  الشـراء عـد نريـق اسـت دام  طاقـا  اعئتمـا . و مامـي ا مـج مـا 

 قدم  شم  مشرو  قاقو   تاديل  ا  أ  ام قاقو  مصـرف البحـريد 

 10( لســــنة 64المرلـــ   والم سســــا  الماليــــة الصـــادر  القــــاقو  رقــــم )

مع الماد  ناء على اعقتراأل  قاقو  ) صيغته المادلـة( المقـدم مـد 2006

النواب؛  رى اللجنة عدم الموافقة عليه مد  يـم المبـدأ.  ووـية  مجلس

اللجنة: عدم الموافقة مد  يم المبدأ على مشرو  قـاقو   تاـديل  اـ  

أ  ام قاقو  مصرف البحريد المرل   والم سسـا  الماليـة الصـادر 

 15مع الماـــد  نـــاء علـــى اعقتـــراأل  قـــاقو  2006( لســـنة 64 القـــاقو  رقـــم )

ــس النــواب. واألمــر ماــروض علــى  ) صــيغته المادلــة( ــد مجل المقــدم م

 المجلس الموقر ع  اذ ال ومع وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20  األمت دع  جاسم ال ايد.  فضل  هل هنال م  ما ؟م ر اع  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ـــرئيسع  ـــى  قريرهـــاع وـ    مـــ ر ا ســـيد  ال ـــة عل قشـــ ر اللجن

ا  ـــ ومصووــ  ــة ـ ــر اللجن ــد  م  مــةع فيجــب أ  يتضــمد  قري ــت ل لاق
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المرفقا  ــ رأ  الح ومة ورأ  هي ة التشريج واإلفتاء القاقوق ع  حيم 

ي و  ذلك موجـود ا فـ  )اآليبـاد(  تـى يـتم د األعضـاء مـد اعنـ   

ج  ووية اللجنة لألسباب على لل الحيثيا ع هذا أوع . ثاقي ا: ع أ فق م

التالية: قشم  هذا اعقتراأل  قـاقو   ـدأ   مـواند مانـب مجلـس النـواب 

 5فيما يتالق  إ دى البطاقا  اعئتماقيةع  يم مُصم عليهع وهـذه أفاـا  

درجت على عملها الم سسا  الماليةع و قدم اإلموا  ف  مجلس النواب 

 مـت المطالبـة  منـج  مع  يـم2015ديسـمبر  23 اعقتراأل  قاقو   تاريخ 

ع ووويــر الصــناعة والتجــار  %5و 1اســتقطا  المبــالغ التــ   تــراوأل  ــيد 

 30والســـيا ة  لمـــس مشـــ ور ا هـــذه المشـــ لةع وقـــد أوـــدر  تـــاريخ 

 10م القرار المرفق الـذ   مـر فيـه هـذه الممارسـة مـد قبـل 2015ديسمبر 

ـــ مــج  ـــ لمبــدأ عــام ـ التجــارع وقحــد اآل  أمــام مشــرو  قــاقو ع وأ فــق ـ

النواب على مسملة  مر ممارسة مثل هذا اعقتطا  سواء على السـلج أو 

ــر  الموجــود  فــ   ــة األمي ال ــدما ع ول نــ  أمتلــف ماهــم فــ  الج ئي

مشرو  القاقو  والت  أوجبت مد مـ   مصـرف البحـريد المرلـ   أ  

 15 قوم الم سسا   الرقا ة على لشـوفا  التجـار وليفيـة  ـياهم؛ وذلـك 

صـرف البحــريد المرلـ   يملــك امتصـاص الرقا ــة لألسـباب التاليــة: م

علـــى الم سســـا  الماليـــة والمصـــارفع هـــذه  ـــدود رقا تـــه وـمـــرافهع 

و  ليف الم سسا   موجب مشرو  القـاقو  هـذا  ـم   راقـب هـل هـذا 

هــو الســار الــذ  يجــب أ  ي مــذ علــى المتاامــل ماــه أم ع؟ فيــه لــ م 

 20ر ذا هـمع ولثيـر لثيرع مثل اعن   على مالوما  سرية   ـح التجـا

مد األمور المتالقة  ال شوفا  المالية ع يم د اعن   عليها ـع مـد 

م   مصرف البحريد المرل   ذا ه أو  موجب أوامر قضائية أو أمـر 

مــد النيا ــة الاامــةع ولــذلك قحــد أمــام أمــريد: األو  ي ــتح  ــه مصــرف 

قود الت  البحريد المرل   وهو الرقا ة على الم سسا  المالية ف  الا
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 بـــرم مـــا  ـــيد الم سســـا  الماليـــة والتجـــار المـــ وديد   دمـــة التاامـــل 

 البطاقا  اعئتماقيةع هذا الاقد يتضمد أ   حتسب قسبة ماينة  تـراوأل 

ـذا دفـج لهـذا  %3 يد  نك وآمرع ولاقت النسبة المسـتقر عليهـا هـ  

التــاجر مــد مــ   البطاقــة اعئتماقيــةع وــحي  أ  هــذا  ــم وقفــه اآل  

 5وجــب القــرارع ول ــد مــد جاقــب آمــر مــا هــ  امتصاوــا ه؟ ومــا هــو  م

التـــ ام ووار  الصـــناعة والتجـــار  والســـيا ة؟ الـــووار    ـــتح  مراقبـــة 

األساار الت  يار ها التجار على السلج وال دما  الت  يح مها قاقو  

 مايــة المســتهلكع ولــذلك أمــار  هي ــة التشــريج واإلفتــاء القــاقوق  فــ  

د رأيهــا ـلــى أ  الغــرض وهــو وقــف ممارســا  التجــار الفقــر  األميــر  مــ

 10عســتحقا  قســبة م ويــة عنــد الــدفج  بطاقــة اعئتمــا   ــم  مــره  موجــب 

القرارع ول د أردفت ذلك  القو  ـ  هذا ع يمنج مد أ  ي ـو  هنـال 

 شريج منمم لهذه المسملةع  اعتبار أقنا قالم أ  القاقو  يالو مر بة على 

ــم أ  هــذا القــرار فــ  الهــرم التشــري ا ع فــالقرار قــد يتغيــرع وقحــد قال

القرار لد يتغيـر  اعتبـار أقـه جـاء  مصـلحة ماينـةع ول ـد لـو  غيـر فلـد 

 15ي و  ذلك  حت رقا ة المجلس التشريا  إلقراره مد عدمـهع  يـم ـ  

هــذا القــرار يمل ــه الــووير و ــدهع أمــا القــاقو  فلــد يم ــد  اديلــه أو 

اية. وأملـح فـ  هـذا الجاقـب ـلـى ـلغاؤه ـع  حت رقا ة السـلطة التشـري

المطالبـة  إعـاد  مشـرو  القــاقو  ـلـى اللجنـة لبحــم اآل ـ  فيـه:  النســبة 

ـلى الفقر  األولى منه أرى أ   قـرر  مـر  لـك الممارسـا  فقـط و قـف 

 20. أما الفقـر  األميـر  التـ   اطـ  الم سسـا  وـ  ية الرقا ـة عند ذلك

قهــا ةيــر ســليمة مــد علــى أعمــا  التجــار للتحقــق فــمرى أ   حــذف؛ أل

ــق مــد النا يــة القاقوقيــة.  النا يــة القاقوقيــة ولــذلك ةيــر قا لــة للتطبي

 اإل ــافة ـلــى أقنــا قــد قــرى أ  ذلــك لــم يــتم  ضــمينه فــ  قــاقو   مايــة 

مد قـاقو  الاقو ـا  هـ  التـ  ار  ـد  7و  6و 5المستهلكع أل  المواد 
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ه وهـ   منحـه ـليها ووير الصـناعة والتجـار  والسـيا ة عنـد ـوـدار قـرار

هذا الحق ف  هذا القاقو ع وو ات عقو ة وه  الغرامة التـ  ع  جـاوو 

آعف دينــار. أمــا   صــوص المســملة التــ  قحــد أمامهــا فــ  مصــرف  10

اع هـــ   مـــرع فـــميد  ر يـــب  البحـــريد المرلـــ  ع فهـــ  منممـــة أيضـــ 

 5؛ أل  131ـلــى  128الاقو ــة لــذلك؟  ر يــب الاقو ــة وارد فــ  المــواد مــد 

ئ  والقرارا  الت  يصدرها مصرف البحريد المرلـ   ر بـت لل اللوا

فيها عقو ة ف   الة م الفة الم سسـا  الماليـة للقـرارا  الصـادر  عـد 

المصرف. وعليه ع يم د أ  قتحدث عد  ـدامل اعمتصاوـا ع فهـذا 

لنا فـ   ليس فيه  ـدامل فـ  اعمتصاوـا ؛ فـنحد فـ  هـذه الحالـة فصـل 

 10البحريد المرل   وـ  ية المراقبـة  اعمتصاصع وـذا جالنا لمصرف

والتحقق وفرض الج اءا  فسنضمدع قد   و  البنول الت مت ول د 

هنال  ا  الم سسا  المالية لم  لت مع مد يحرل مسملة وجود  فاو  

أو وجود فرض؟ الفـرد قفسـه سـواء المـواند أو المقـيم أو ال ائـرع عنـد 

ت عليـــه هـــذه  ار ـــه لمثـــل هـــذه األمـــور يتقـــدم  شـــ وى  ـــم  ا تســـب

 15المسملةع ول د عندما   و  هنال قواقيد وارمة علـى مـا يـتم أمـذه 

عند اعستقطا  فست و  هنال ـجـراءا   اومـةع أل  الو ـج الحاوـل 

هــو أقــه  تــى ـذا  ــم اعلتــ ام  مثــل هــذه القــرارا  مــد قبــل التــاجر مــج 

المتاامليد ماه فسنجد أقه  مد قيمة السلاة مبلغ ا  نسـبة م ويـة ماينـة 

ــذ  لــا  يتقا ــاه  ــى الســار ال ــذلك الفــر  ويحــافظ عل ــى ياــوض    ت

 20ســا ق ا عــد الســلاة ذا هــا. أ منــى أ  ياــاد مشــرو  القــاقو  ـلــى اللجنــةع 

و بحــم اللجنــة مســملة األمــذ  ــالفقر  األولــى و ــذف الفقــر  الثاقيــة مــد 

 مشرو  القاقو ع وم ر ا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 المسقط .م ر اع  فضل األب مالد  سيد  
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 العضو خالد حسين المسقطي:

أ ببت أ  أو   لألمت دع  ال ايد أقـه  م ر ا سيد  الرئيسع 

 ــم  ضــميد  قريــر اللجنــة جميــج الــردود التــ   صــلت عليهــا اللجنــة  ــ  

( hard copyاستثناءع وقحد قرسل ـلى األماقة الاامة التقرير م تو  ـا )

 5اءع ف ـل الـردود موجـود  ـلـى  قيـة األعضـ ـيصالهوه  عليها مس ولية 

فــ   قريــر اللجنــة. األمــر اآلمــر الــذ  أ ببــت أ  أ طــر  ـليــه وذلر ــه 

ــــاقو  مصــــرف البحــــريد  ــــه يوجــــد اآل  ق ــــو أق ــــد ه األمــــت دع  ال اي

المرلــ  ع والهــدف منــه هــو  نمــيم الا قــة والرقا ــة علــى الم سســا  

أ   الماليةع وف  الوقت قفسه  وجـد ع قـة  ـيد الاميـل والتـاجر. وأرجـو

 10 سم  ل  ــ سيد  الرئيس ــ  م  أعود ـلـى أسـباب  قـديم هـذا اعقتـراأل 

 قاقو  مد قبل اإلمو  فـ  مجلـس النـواب. اسـتلم أ ـد مقـدم  اعقتـراأل 

قـوفمبر رسـالة مـد  16 قاقو  وهو األب محمد ـسماعيل الامـاد   تـاريخ 

مواند يش و أمذ رسوم ـ افية منه عنـد اسـت دامه لبطاقـة اعئتمـا  

ــاريخ فــ   ــة مــهر  قــدم  ع أ ديســمبر 23محــل مــاع و ت ــك  قرا   اــد ذل

 15اإلمـــو  علـــ   ســـد الاطـــي ع وعبـــدالر مد رامـــد  ومجيـــدع ومجيـــد 

الاصــفورع و مــد ســالم الدوســر ع ومســتلم الرســالة محمــد ـســماعيل 

الاماد   ـاقتراأل  قـاقو  ـلـى مجلـس النـواب يفـرض  مـر  حصـيل مثـل 

ت دام البطاقة اعئتماقيةع وقحـد هذا النو  مد الرسوم اإل افية عند اس

تحصيل رسـوم ـ ـافية لـيس لهـا دا  ع ف عق الف هذا النو  مد التصرف

 20وأُرسل هذا اعقتراأل ـلى لجنـة الشـ و  الماليـة واعقتصـادية فـ  مجلـس 

ــاريخ  ــواب  ت ــاير  5الن ــر الصــناعة والتجــار  والســيا ة 2016ين  م. األب ووي

م  شــم   مــر 2015لســنة  109ـــ وأمــ ره علــى ذلـك ــــ  أوــدر القـرار 

فـــرض مبـــالغ ماليـــة ـ ـــافية علـــى المســـتهلك عنـــد مـــراء المنتجـــا  

 7 البطاقا  اعئتماقية وقشر فـ  الجريـد  الرسـمية ولـا  ذلـك  تـاريخ 
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ينــايرع أ  مــ   فتــر   ســيطة و ــج فــ  اععتبــار أ  هــذا ع يم ــد 

لـك القبو   ه عند است دام أ   طاقة ائتماقية لشـراء منتجـا ع لـا  ذ

ــــل  ــــة مــــهور  10قب ــــة الشــــ و  المالي ــــى  ووــــية لجن مــــد  صــــولنا عل

واعقتصادية ف  مجلس النـوابع وقـرار مجلـس النـواب. قحـد قتفـق علـى 

 5أقنا قحتا  ـلى وجـود مـاد  قاقوقيـة  ـمد قـاقو  يمنـج ويحمـر مثـل هـذا 

النو  مد الرسوم اإل افية. واألمت دع  ال ايـد عنـدما قـرأ  رأ  هي ـة 

اء القاقوق  فقد قرأ ه  ململـهع  يـم جـاء  مـج التوجـه التشريج واإلفت

الموو   وجود مثل هـذا التشـريج  ـمد قـاقو  لـه ع قـة مبامـر  وهـو 

قاقو   ماية المستهلك. لدينا قرار  حت مملة  ماية المستهلكع ولدينا 

 10قــاقو  يحمــر أو يحمــ  مصــلحة المســتهلكع وم ــا  التاــديل يجــب أع 

المرلـ  ع وـقمـا فـ  قـاقو   مايـة  ي و  ف  قاقو  مصرف البحـريد

المستهلك. قحد ماها ف  ذلكع ول ننا أيض ا قرى أ  وجود القرار مهـم 

جد ا. ـذا سـمحت لـ  أ  أذللـر األمـت دع  ال ايـد  ـم  هنـال  فصـي   

ذلر ه هي ة التشـريج واإلفتـاء القـاقوق   النسـبة ـلـى رأيهـا فـ  التاـديل 

 15نو  مـد الرسـوم اإل ـافية.  اـديل المقترأل  النسبة ـلى فرض مثل هذا ال

مد قاقو   ماية المستهلكع أو ـ افة  ند  5قح الفقر  )أ( مد الماد  

مد القـاقو  رقـم  9ـلى البنود المنصوص عليها ف  الماد   9جديد  رقم 

م  شــم   مايــة المســتهلك.  وجــد  ووــية  حاجــة ـلــى 2012( لســنة 35)

يل يجـب أ  ي ـو  فـ  وجود  قريرع ويوجـد لـدينا قـرارع ول ـد التاـد

ــل قــاقو    20م اقــه الصــحي ع  يــم ـ  التاــديل ع ي ــو  فــ  قــاقو  مث

المصرف المرل  ع وهو له ع قة مبامر   الجهة المانية المنـا   هـا 

 نميم الا قة  ينها و يد المسـتهلك لـووار  الصـناعة والتجـار  والسـيا ة 

ولهـذا   حت مملة قـاقو   مايـة المسـتهلكع هنـا هـو التاـديل الصـحي ع

السبب ج نا  تووية مد اللجنةع وقحد قرف  هـذا التاـديل  حـت مملـة 
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ــه الصــحي   ــاقو  المصــرف المرلــ  ع ويجــب أ  ي ــو  فــ  م اق ق

قـاقو   مايـة المسـتهلكع   حت مملة ووار  الصناعة والتجـار  والسـيا ة

 وم ر ا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع  فضل األب مميس  مد الرميح . 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

والش ر مووو  ـلى اإلمو  فـ  اللجنـة  م ر ا سيد  الرئيسع 

 10الموقر  على هذا الجهد الطيب.  الرةم مد وجاهة هـذا المشـرو  وهـذا 

ــا   قــاقو  وأوــب  اآل  مشــرو  المقتــرأل الــذ  لــا  فــ  الســا ق مقتر  

ــــ لمـــا أمـــار مصـــرف البحـــريد  قـــاقو ع ـع أ   طبيقـــه وـــاب جـــد ا ـ

ــتم  المرلــ   ــة   ــة ائتماقي ــج ماامل ــو  ور  ــت لم عــد ملي ــا ق ـــ  يــم ـقن ـ

ا أعتقـد أ    البطاقة م   الشهر الوا دع وهـذا رقـم لبيـر جـد ا. أيضـ 

 15الرقا ــة علــى المحــ   التجاريــة أفضــل مــد أ  قــورد ذلــك فــ  قــاقو  

المصرف المرل  . لما  المو  أ  ال ثير مـد الم سسـا  التجاريـة 

ا ـذا لاقـت  فضل البيج  البطاقا  اع ئتماقية على البيـج ققـد اع مصووـ 

مرلا  لبرى لما لذلك مد أهمية مد النا ية األمنيةع و التـال  فـإ  

استقطا  ج ء مد أر األ هذه الشرلا  ال بـرى للشـرلا  اعئتماقيـة 

 20سي و  هو الحل الو يد  دع  مد فر ها على المستهلكع و التال  ـذا 

 قدمها البطاقا  اعئتماقية فمعتقد   م  مر هذا النو  مد ال دمة الت 

أ  ف  ذلك مطور  لبير ع ولما  المو  أ  ثقافـة البطاقـة اعئتماقيـة 

اليــوم أوــبحت مــائاة فــ  ال ثيــر مــد المجتماــا  ال ليجيــة والار يــة 

والاالمية أيض اع وقسـب لبيـر  مـد المـواننيد  سـت دم هـذه البطاقـةع 
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عنـد اسـت دام البطاقـا   و مر هذه الفائد  الت   تقا اها الشـرلا 

ــا مــد  ـــ ســوف ينهيه ــرى ـ ــة لب ــج مــرلا  عالمي ـــ وهــ   تب ــة ـ اعئتماقي

السو ع و التال  فإ   قييدها  هذه الصور  فيه مجاوفة لبير ع لذا أقا 

مــج رأ  األمــت دع  ال ايــد وهــو أ  هــذا المشــرو  يجــب أ  ياــاد ـلــى 

 5الت  قد يتناو  اللجنة و تم دراسته  صور  أممل وأوسجع و و ج النسبة 

عنها التاجر  دع  مد فر ها علـى المـواندع هـذا هـو رأيـ  المتوا ـجع 

 وم ر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 م ر اع  فضل  األمت جميلة عل  سلما .  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

ــا علــى أهــداف  مــ ر ا ســيد  الــرئيسع  أعتقــد أقنــا قتفــق جميا 

منهع وع مـ ف مـا  ـيد أ  مـ ح  المشرو   قاقو  أو الف ر  والغاية

 15وآمر على  رور  و ج  وا ط. أعتقد ــ مد م   ال  م ــ  أ  محل 

ــاقو   ــه قــاقو  المصــرف المرلــ   أو ق ال ــ ف هــو هــل التاــديل محل

وهـو  ماية المستهلك؟ أقا أ فق مج ما ذهبت ـليه اللجنة مـد رأ  قهـائ  

لو رجانـا  قـراء   أ  هذا التاديل ليس محله قاقو  المصرف المرل  .

متمقية ـلى و  يا  ومهام وأهداف المصـرف المرلـ   فسـوف قـرى 

 20أ  أهداف المشرو  و فصي  ه ليست  مد مهـام ووـ  يا  وأهـداف 

المصرف المرل  ع وأيض ا  النسبة ـلى ما  ضـمنته ج ئيـا  المشـرو  

على أرض الواقج.  امد  فاويل ع يم د ــ لما ذهبت اللجنة ــ  طبيقه

ا  دور  أم ر ووير الصناعة والتجار  والسيا ة على ـوداره القـرار أق

ا ــــ لمــا ذهــب الــذيد   تنمــيم هــذه الامليــة المهمــةع ول ننــ  أرى أيضــ 

 25 سـد فـراغسبقوق  ــ أ  قرار الووير ــ مج ا ترام  له ـــ  ـل ـمـ الية و
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ـع أقـــه ع ي فـــ ع ويجـــب علينـــا أ  ققـــند هـــذا القـــرار  ـــمد  موجـــود

نا سوف قسم  هل م اقه هو قاقو  المصرف المرلـ   قاقو ع ول ن

أم قاقو   مايـة المسـتهلك. فـ  الحقيقـة أ  ذلـك يـنمم الا قـة مـا  ـيد 

ــاء  ــة اإلفت ــا أ فــق مــج هي  ــرألع وأق ــاجر والمســتهلك  مــا  ضــمنه المقت الت

 5والتشريج القاقوق  الت  فصللت  فصي   دقيق ا و يلنت اقترا ا هـا  النسـبة 

 مايـــة قـــاقو  مـــواد فـــ  لك مو ـــج اعقترا ـــا  ـلـــى التاـــديلع ولـــذ

المستهلك. هذا التاديل الذ  جاء  ه مشرو  القـاقو : أيـد موقاـه؟ وأيـد 

المــواد التــ  يجــب أ   ُجــرى عليهــا التاــدي   و شــ ل وا ــ  ع لــبس 

ـــاجر  ـــيد الت ـــا  ضـــمنه المشـــرو  هـــو ع قـــة وا ـــحة مـــا   ـــه؟ أل  م في

 10صــرف المرلـــ   وع والمســتهلكع و التــال  هـــ  مــار  امتصـــاص الم

  ضج إلمرافه ورقا ته. ف  النهاية أقا أ فق مـج مـا ذهبـت ـليـه اللجنـةع 

وألهمية المشرو  وأهدافه قرى  رور  ـجـراء  اـديل علـى قـاقو   مايـة 

 التجـار الصـناعة وووير   إودارهالمستهلك و ضميد القرار الذ   فضل 

 ــإجراء  اــديل علــى القــاقو  و ضــمينه  شــ ل وا ــ .  وجــد  والســيا ة

 15ققطة أمرى   صوص التوعيةع  وعية المستهلك مهمة جد اع فـ  قـاقو  

  مايـــة المســـتهلك يوجـــد قـــرار وـــادر عـــد وويـــر الصـــناعة والتجـــار 

ع وأقـا م صـي ا لـم ألـد أعـرف أ  هـذا القـرار موجـود فاــ   والسـيا ة

نــا مشــرو  القــاقو ع و التــال  مــد و هــذا المضــمو  ـع عنــدما عــرض علي

أجــل  مايــة المســتهلك وعــدم  ار ــه أل  ـمــ اليا  أو اســتغ   مــد 

 20قبل  ا  التجار يجب أ    و  هنال  وعيةع وهـذه التوعيـة مسـ ولية 

 الجهة المانية  تنفيذ القاقو ع وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ل. م ر اع  فضل  األمت الدلتور  جهاد عبدا  الفا  

 25 
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 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 دايــــة أود أ  أمــــ ر اللجنــــة علــــى  مــــ ر ا ســــيد  الــــرئيسع 

قو .  قريرهاع وأ فق مج ما  وولت ـليه مـد  ووـية  ـرف  مشـرو  القـا

ــر الصــناعة والتجــار   مــر  حوالســيا ة القــرار الــذ  أوــدره ســااد  ووي

 5قق قية متحفرض مبالغ مالية على المستهلك عند الشراء  البطاقة اعئتما

هـ  وعلى أرض الواقجع وقـاقو   مايـة المسـتهلك فيـه عقو ـة للم ـالف 

ا لــد  ققطــة أمــرى وهــ  10ةرامــة ع   يــد علــى  فــ   آعف دينــار. أيضــ 

ـــ التــ  أعتبرهــا ةيــر مم نــة التطبيــ ـــ  الــة ـعطــاء هــذه الصــ  ية ـ ق ـ

عـد التوجـه ال ليجـ  الـذ   ذسـوف يشـفإ  ذلك رف المرل  ع لمصا

ــى أســند هــذا األمــر  ــاـل ــال  أق ــةع و الت  10أرى أ   ووارا  التجــار  ال ليجي

ــة المســت هلك الموقــج األوــوب لهــذا التاــديل التشــريا  هــو قــاقو   ماي

 وليس قاقو  المصرف المرل  ع وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 عبدا  عبا . م ر اع  فضل األب جواد 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

يسع للنا يالم أ   طاقـا  اعئتمـا  هـ  مـد م ر ا سيد  الرئ 

أهـم ال ــدما  المصــرفية فــ  الاــالم فــ  الاصــر الحا ــرع فهــ   حقــق 

 20أماق ــا لبيــر ا لإلقســا  علــى أموالــه  ــدع  مــد  ملهــا ماــه فــ  الســفر 

الضـيا  والسـرقةع  والحضرع  يم ـ  ف   ملها مطر ا علـى المـا  مـد

 ل على النفس لذلكع ـ افة ـلـى المتاعـب األمـرى التـ  قـد يتاـرض 

ـليهاع فاإلقسا   دع  مد  مل النقود ماه لتوفير متطلبا ه و اجيا ه ف  

 ــا  الســفر والحضــرع يم نــه  مــل البطاقــة واســت دامها فــ   ــوفير 
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ــة األمــرى ــوم  وةيرهــا مــد ال ــدما  المالي ــه مــد التســو  الي ع  اجيا 

ول ننــ  أعتقــد أ  هــذا المقتــرأل قــاقح جــد اع فــالمقترأل يجــب أوع  أ  

  و  له مبادل وأسسع المبادل واألسـس فـ  هـذا المقتـرأل ع  تاـدى 

ــا  هــذه ال يفيــة أ  ا  ــذ  الســطريدع ف يــف لــ  عنــدما أقــرأ مقتر  

 5قـــرار ا  الموافقـــة أو عـــدم الموافقـــة. المقتـــرأل قـــاقح جـــد اع ويجـــب أ  

أو مذلر   فصيليةع  يم يم د ل  عند قراء ه    و  هنال ديباجة

أ  أعلم  منافاه وـيجا يا ه وسلبيا ه. أعتقد أ  رأ  اللجنـة المـوقر  رأ  

وائب جد اع وع يم د أ  قحمل مصرف البحريد المرل   مسـ ولية 

مارفة أساار السلج وال دما  فـ  األسـوا ع أل  هـذه اآلليـة ليسـت مـد 

 10لـــ  . قاـــم هنـــال قـــاقو  لحمايـــة امتصاوـــا  مصـــرف البحـــريد المر

المستهلك وهذه اآللية ي تح  ها هذا القاقو . ـذ  أقا أعتقـد أ  ـرجـا  

هذا المقترأل ـلى اللجنة أفضـل  تـى  ـتم دراسـته دراسـة وا ـحةع ويـتم 

 ضبيط هذا المقتـرأل مـد النا يـة المهنيـة والمو ـوعيةع وـ ـافة  اـ  

أ  ي ـو  هنـال  اريـف  البنود أيض اع ومـد هـذه البنـود مـث   أقـه يجـب

 15لبطاقــة اعئتماقيــةع أل  البطاقــة اعئتماقيــة ليســت  طاقــة وا ــد  فقــطع ل

ـــ ولــل  طاقــة لهــا امتيــاو  ـــ  حســب علمــ  ـ وـقمــا هنــال عــد   طاقــا  ـ

ماصع ولما أعلم  وجد البطاقة الذهبية والفضية وةيرهاع ـذ  هنال 

ــةع  ــة المالي ــول والشــرلا  التجاري ــدى البن لبطاقــة ل فت ــو  صــنيف ل

ا الفضــية لهــا امتيــاوا  ماوــةع  الذهبيــة مــث   امتيــاوا  ماوــةع وأيضــ 

 20وأعتقد أ  المبالغ التـ    مـذ فـ   طاقـة اعئتمـا  الذهبيـة م تلفـة عـد 

البطاقة الفضية وه ذاع فنسـبة الفائـد    تلـفع ـذ  ع ـد مـد مارفـة 

ع أقوا  البطاقا ع و و ي  الطرف األو  وهو الجهة الت   صدر البطاقة

وهــ  فــ  الغالــب البنــول والمصــارفع وقــد   ــو  جهــة أمــرى مثــل 

والطـرف اآلمـر هـو الجهـة التـ   عالشرلا  الاامة أو ال اوة التجارية
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 حمل البطاقةع وهم عم ء البنك أو المصـرف أو الشـرلا  التجاريـة؛ 

ـــج  ـــل البطاقـــةع وهـــم عمـــ ء البي ـــ   قب ـــم هـــو الجهـــة الت الطـــرف الثال

  لــل هــذه األمــور  حيــم عنــد قراء ــ  هــذا  البطاقــةع وينبغــ   و ــي

ـــراأل وســـلبيا ه. أمـــ ر ســـااد  وويـــر  ـــراأل أعـــرف ـيجا يـــا  اعقت اعقت

 5ع وهـو محـل الشـ ر والتقـديرع والتجار  والسيا ة على قـراره الصناعة

هــذا القــرار فــ  الواقــج قــرار مهــم جــد ا ووــائبع ول ــد المطلــوب أ  

ليــومع ألقــه فــ    ــو  هنــال رقا ــة ألبــر وأعمــق ممــا عليــه الو ــج ا

الحقيقة هنال مش لة لبير ع وأةلب التجار أو األفراد الذيد يحملو  

البطاقــة اعئتماقيــة يشــ و  مــد أمــذ فوائــد ومبــالغ ـ ــافية مــنهمع أ  

 10عندما يشتر  الش ح  البطاقة سلاة ماينة فإقـه يجـد أ  مبلـغ الفائـد  

ــاع ــغ الســلاة أ ياق  ــو  مبل ــغ الســلاةع ور مــا يف ــنقح عــد مبل أ  أ   ع ي

هنال مش لةع ويجب  ل هـذه المشـ لة  فاظ ـا علـى األمـوا  الاامـة 

 وال اوةع ومنا ا ل ستغ   واإلجحاف  حقو  اآلمريدع وم ر ا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع  فضل األب الدلتور محمد عل  محمد ال  اع . 

 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

والشـ ر مووـو  ـلـى اإلمـو  ال ـرام  م ر ا سـيد  الـرئيسع 

 20أعضــاء لجنــة الشــ و  الماليــة واعقتصــادية.  ــو  مشــرو  قــاقو   اــديل 

 ا  أ  ـام قـاقو  مصـرف البحـريد المرلـ   الـذ  رفضـته اللجنـة 

مد  يم المبدأع أعتقد أ  اللجنة  سـن ا فالـت  رفضـها هـذا المشـرو  

ــه ألقــه ع يصــب فــ  امتصاوــا  مصــرف البحــريد المرلــ  ع و ل ن

ر مـا ي ضــج لقــاقو   مايـة المســتهلك. أقــا ع أعتقـد أ  نلــب ويــاد  مــد 

 25مست دم  البطاقا  مد جاقب أوحاب المح   يُمثل مش لة  قيقية 
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ف  البحريدع ولما علمنـا أ   طاقـا  اعئتمـا  مقبولـة فـ  لثيـر مـد 

المحــ   والم سســا ع مثــل الفنــاد  والمطــاعم وةيرهــاع ـع أ   اــ  

ير   فضل التاامل ققد اع وعنـدما يطلـب ال  ـو  اسـتاما  المح   الصغ

البطاقــة اعئتماقيــة يُطلــب منــه دفــج قســبة علــى الســار األوــل  لل دمــةع 

 5وه  النسبة الت  يدفاها لمسول  البطاقة اعئتماقيةع الاملية ع  اتبر ف  

ــا  األســاارع  يــم ـ  لل  ــو  ال يــار ـمــا الــدفج ققــد ا وـمــا  قمــر    عب 

ياد  النسبة المطلو ة ـذا أراد أ  يدفج  البطاقة. و المناسبة هذه ـ افة و

ا فـ  الشـر  األقصـى. و ـود  أ   الاملية  تم ف   ا  الدو ع ومصووـ 

أسـم : هــل  مثــل هـذه ظــاهر  يُااقــب عليهــا القـاقو  و ُلــ  م البــائج  قبــو  

 10 طاقا  اعئتما  و حمل أعبـاء ـ ـافية علـى أوـحاب األعمـا  الصـغار؟ 

 .وم ر ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل  األمت الدلتور  سوسد  اج   قو .  

 15 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 دايــة أود أ  أمــ ر اللجنــة علــى هــذا  مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

التقريرع وأمح  الش ر ووير الصناعة والتجار  والسيا ة على  جاو ه 

أرفاهـا ـليـه م صـي ا أو مج أ  م وى  رفج ـليهع وماوة أ  م وى 

نا ع  يـــم يممـــذا  القـــرار لحـــل   20ـلـــى مـــدير  مايـــة المســـتهلك األب ســـ 

المش لة  ش ل فور ع وـ دى هذه الش اوى لاقـت  ـو  مو ـو  

 طاقة اعئتما ع  يم لنت ف  محل  للذهب  مرافقة  ـيفة مـد مـار  

البحريد امتر  ذهب ا  مبلغ لبيرع وقد أمذ عليها محـل الـذهب مبلغ ـا 

علــى المبلــغ  ٪4ئــد ا يقــدر  ســبامائة دينــارع وـذا  ســبنا ويــاد   مقــدار وا
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الذ  امـتر   ـه الضـيفة فسـنجد أ  مبلـغ السـبامائة دينـار ياتبـر مبلغ ـا 

لبير اع و دور   لغت الش ح الذ  يامل فـ  محـل الـذهبع وأمبر ـه 

أقن  سوف امت يه لدى  ماية المستهلكع ولللمـت  مايـة المسـتهلك 

روا و اد هـذا الموقـف  ث ثـة أيـام  ـم ـقـرار هـذا القـرار؛ الذيد لم يقص

 5أم ر وويـر الصـناعة والتجـار  والسـيا ة علـى هـذا المو ـو . لألماقـة 

أقــو  ـقنــ  ع أعــرف  مــاذا أوــول  علــى هــذا القــاقو ع هــل موافقــة أم 

رافضة لتووية اللجنة! لمـاذا؟ ألقنـ  أريـد أ  أسـمج مـاذا يقـو  محـافظ 

ــه أ  المصــرف المرلــ  ع وــحي ــد من ــ  أري ــ  قــرأ  رده ول نن   أقن

يقنان  ويقو  ـ  هذا األمر ليس مـد وـ  يا ه؛ مـا أعرفـه أ  البطاقـة 

 10ه  عملية  ن يةع  تم مد م   البنكع فاندما أُوـد ر  طاقـة اعئتمـا  

أودرها مد البنـكع ولشـف الحسـاب ولـل متالقـا  البطاقـة  ـم ين  

مرلـ   أ  يقـو  لـ  ـ  مد البنكع لذلك أريد مد محافظ المصرف ال

ــر الصــناعة  ــة؛ وأريــد لــذلك  ــماقة مــد ووي ــة  ن ي هــذه ليســت عملي

والتجــار  والســيا ة  مقــه قــادر علــى الســيطر  علــى هــذه الامليــة. أقــا مــج 

 15ومد يمتلك الصـ  يا   ؟المشرو ع ومج هذا القاقو ع ول د مد ينفذه

تصــويت لتنفيــذه؟! لألماقــة ع أســتطيج  حديــد ذلــكع وةيــر قــادر  علــى ال

عليه ألقن  ع أريد أ  أظلم القاقو ع ومد المهم عنـد  اليـوم أ  ي ـو  

المواند واعي ا. عندما يقوم أ  محل  جار   ممذ جهاو البطاقـة فمانـى 

ذلك أقه قام  تقديم نلب ـلى البنـك للحصـو  علـى هـذا الجهـاو لو ـاه 

 20أ  ف  الشرلة أو محله ــ وفـ  النهايـة هـ  عمليـة  ن يـة ـــ وهـو يالـم 

المستهلك سوف يشتر  مد عنده مد م   هذه البطاقة مد دو  فرض 

أ  رسـوم ـ ــافية؛ وعليـه أقــا مــج هـذا القــرارع ول ــد فيمـا ي ــح مــد 

 ينفذه ع أعرفع وم ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل األب الدلتور عبدالا ي   سد أ ل. 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 5أســاد ا  وــباأل الجميــج   ــل ميــرع  الــرئيسع مــ ر ا ســيد  

ــةع أود أ  أ ــيف  اــ   ــيس اللجن ــه األب رئ ــى مــا  فضــل    اإل ــافة ـل

النقا  للتو ي . مو و  ـعاد  التقرير ـلى اللجنة الذ  يطالب  ه  ا  

اإلموا  لد يفيد مي  ا ألقنا قنمر ـلى المو و  مد  اب أ  التاـديل جـاء 

لـدينا أ  ميـار آمـرع فلـيس المو ـو   ف  ةيـر مو ـاهع و التـال  لـيس

 10مو و  مواد لثير   تى ققـو  ـ  ال لـل فـ  مـاد  ماينـةع وـقمـا ققـو  

ـ  التاــديل لــيس فــ  مو ــاه فــ  هــذا القــاقو ع و التــال  الــرف  مــد 

 يــم المبــدأ يقــوم علــى أســا  أ  التاــديل يجــب أ  ي ــو  فــ  قــاقو  

ــى رفــ  الل ــديهم اعتــراض عل ــذيد ل ــى اإلمــو  ال ــة مشــرو  آمــر؛ وعل جن

قاقو   مايـة  لتاديلقاقو  مد  يم المبدأ أ  يتقدموا  اقتراأل  قاقو  ال

 15ع 109المستهلكع ويطبقوا القرار قفسه الذ  ا  ـذه سـااد  الـووير رقـم 

 إم اقهم است دام النح قفسه ويم د أ  يادلوا عليهع ول ـد لـيس 

فـــ  هـــذا المو ـــج. ـ ـــافة ـلـــى مـــا ســـبق أقـــو  ـ  مصـــرف البحـــريد 

لديــه  ت   لديــه ســلطة رقا يــة علــى أداء المصــارف ول ــد ليســالمرلــ

ســـلطة  فتـــي  علـــى ـيـــداعا  التجـــارع هـــذا م ـــالف للقـــاقو   شـــ ل 

 20لامـــلع المصـــرف ع يُفـــت  وي شـــف ـ  لاقـــت المبـــالغ المودعـــة 

وحيحة أم مان ةع  ـل هـو يراقـب مسـملتيد: وـحة التحـوي   النقديـة 

فيها  مويل ألعمـا  ةيـر  حيم ع ي و  فيها ةسل أموا ع وأع ي و  

أو مــا هــو  10أو  5قاقوقيــةع ول نــه ع يقــو  للاميــل لمــاذا هــذا المبلــغ 

مصدر هذه األمـوا ؟ أل  هـذا  فتـي ع وع  ر قـ  مسـ وليا  المصـرف 
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ـلــى مر بــة التفتــي ع وـقمــا دوره الرقا ــة فقــطع و التــال  مــا يطالــب  ــه 

التجــار هــو اإلمــوا  مــد مــن  المصــرف ســلطة التفتــي  علــى ـيــداعا  

مار  القاقو  أو  ع ومار  المنطق أيض ا. وما أريد قوله ــ مثلما  فضل 

األب مالد المسقط  ـــ ـ  المطلـوب هـو ققـل التاـديل ـلـى مو ـج آمـرع 

 5وأعتقد أ  هذا متاأل للجميج.  اإل افة ـلى ذلـك أعتقـد أ  الوقـت الـذ  

اآل ع قضيناه ف  مناقشة المشـرو  أنـو    ثيـر ممـا يسـتحقه الو ـج 

وأدعــو اإلمــوا  ـلــى  مييــد  ووــية اللجنــةع وـذا لــا  هنــال أ   اــديل 

فليتفضــل اإلمــوا  األعضــاء  إدمــا  التاــديل علــى القــاقو  الصــحي ع 

 وسوف ق و  داعميد لذلك   ل مانى ال لمةع وم ر ا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل األب أ مد مهد  الحداد. 

 

 :العضو أحمد مهدي الحداد

 15والشــ ر مووــو  ـلــى أعضــاء اللجنــة  مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

على هذا التقرير الجيد. ف  الواقج اع جاه الغالب هنا هو  مييد  ضميد 

هــذا المقتــرأل  ــمد قــاقو   مايــة المســتهلك. همــا هي تــا    وميتــا  

ـــر الصـــناعة والتجـــار   ولـــل هي ـــة مســـتقلة عـــد األمـــرى؛ ســـااد  ووي

ألب رميد المارا  محافظ مصـرف البحـريد والسيا ة موجودع وسااد  ا

ــا أ  قســمج رأيهمــا فــ  هــذا الشــم ؛ اع جــاه   20المرلــ   موجــودع و ودق

ـــب ووار  الصـــناعة والتجـــار   ـــى جاق ـــديل ـل ـــب هـــو أ  ي ـــو  التا الغال

والســـيا ة. وأود هنـــا أ  أ طـــر  ـلـــى ققطـــة مهمـــة ذلرهـــا األب جـــواد 

أماق ا مد اسـت دام  عبا ع وه  أ  است دام البطاقا  اعئتماقية ألثر

النقودع ف  اعتقـاد  أ  هـذه النقطـة ةيـر وـحيحة  ـالمر ع لمـاذا ةيـر 
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وحيحة؟ قحد قرى ف  وسـائل التواوـل اعجتمـاع  ـــ ماـال  الـرئيس ـــ 

أ  هنال أجه   اآل   إم اقها أ   سحب المبالغ مـد  طاقتـك مـد دو  

 علمــك رةــم أ  البطاقــة فــ  جيبــكع ويم ــد أل  أ ــد أ  يــذهب ـلــى

ويــرى الســرقا  التــ   ــتم  هــذه الطريقــة والتــ   صــل  (Google)موقــج 

 5مبالغهــا ـلــى م يــيد الــدوعرا ع ولــيس هنــال أمــد مطلــق ســواء لاقــت 

لــديك مبــالغ ققديــة أو  طاقــا  ائتمــا ع واإلمــوا  فــ  مصــرف البحــريد 

المرلـــ   وووار  الصـــناعة والتجـــار  والســـيا ة يارفـــو  هـــذا األمـــرع 

ييد  ــتم مــد مــ   البطاقــا ع فمســملة أ  لــديك وهنــال ســرقا   ــالم 

الحالتيد لـد  تقد أقه ياتمد على الش حع وف  للتاققود ا أو  طاقة أع

 10 ي و  الش ح مطم ن ا وآمن اع وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل  األمت دع  جاسم ال ايد.  

 

 15 العضو دالل جاسم الزايد:

هنال عدد مـد الم  مـا  التـ  أثارهـا  م ر ا سيد  الرئيسع 

أ ـب  عاألب مالد المسقط  ف  هذا الشم  رد ا على  اليقـ  السـا قع و

أ  أدمل ف  مد وجذب ول ـد ليطلـج علـى لـل المرفقـا  لياـرف ـ  

لاقـت موجـود  أم ع. ماـال  الـرئيس فـ  مثـل هـذا المشـرو   قــاقو  ع 

 20يـة المسـتهلك وذال يم د أ  ققو  اليوم ـ  هـذا امتصـاص قـاقو   ما

امتصــــاص مصــــرف البحــــريد المرلــــ  ع  ــــل اعمتصــــاص منــــا  

ـــة  ـــوم وفـــق قـــاقو   ماي ـــالجهتيدع لـــل  حســـب امتصاوـــه؛ هـــل الي  

المســتهلك ــــ لــو قامــت ـ ــدى الم سســا  الماليــة  امــل مــان  ــــ  ملــك 

 ماية المستهلك مراقبـة الم سسـا  الماليـة؟! ع يُم ـدع ألقـه  موجـب 

 25يد المرلــ   ي ــتح المصــرف المرلــ   قــح قــاقو  مصــرف البحــر
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فقط  الرقا ة واإلمراف على أعمـا  الم سسـا  الماليـة؛ لـذلك قحـد ع 

ق تلـــف اليـــوم  ـــو  أيـــد موقـــج هـــذا التاـــديل؟ هـــل فـــ  قـــاقو   مايـــة 

المســتهلك أم فــ  قــاقو  مصــرف البحــريد المرلــ  ؟ أقــو  ـ  م ــا  

ـــاقو  مصـــرف البحـــر ـــ  ق ـــه ف ـــاقوقيدع م اق ـــ  الق ـــديل ف يد هـــذا التا

 5المرل    تى يراقب الم سسا  المالية لافةع وهل ه  ف  ع قتها 

مج التجار وف  ع قتها ف  الاقود الت   ُبرم مقا ـل الت ويـد  جـاوو  أم 

لم  تجاوو؟ الت مت أم لم  لت م؟ هذا امتصاص أويل لمصرف البحـريد 

المرل  ع وهنال ال ثير مد األمور الت  قممهـا المصـرف وأوـدرها 

 ئحة التنفيذيةع وقد عـدل  ال ثيـر مـد الممارسـا  ال ان ـة  موجب ال

 10 موجـــب الصـــ  يا  المنانـــة ـليـــهع وهـــذا ينطبـــق علـــى ال ثيـــر مـــد 

الممارسا  البن ية الت  لاقت البنول  تاسف ف  است دامهاع  يـم 

أمذ سـااد  األب رمـيد الماـرا   مسـملة ليـف يضـار الامـ ء مـد هـذا 

  ل  أ د األم اص ـ  هذا األمر لـيس األمر و صدى لها. اليوم قد يقو

مـــد امتصـــاص مصـــرف البحـــريد المرلـــ  ع وأقـــو  لـــه  ـــل هـــو مـــد 

 15مــد القــاقو  عنــدما أفــرد   3امتصاوــهع ووفــق القــاقو  فــإ  المــاد  

امتصاوـــا  المصـــرف المرلـــ   لـــا   ـــمد امتصاوـــا ه  طـــوير 

الثقـة فيـه. را ا ـا:  مايـة المـودعيد القطا  المال  فـ  الممل ـة و ا يـ  

وعم ء الم سسا  الماليـة و ا يـ  الثقـة فـ  م اقـة الممل ـة لوقهـا 

مرل  ا مالي ا عالمي اع لالمثا  الذ  ذلر ه األمت الـدلتور  سوسـد 

ــديها ثقــة فــ   ــال ـجــراءا  ا  ــذ   صــب  ل ــم أ  هن ــدما  ال  20 قــو ع عن

التاامل مـج الم سسـا  الماليـة فـ  البحـريد التـ  ع يم ـد أ    ضـج 

محـافظ مصـرف البحـريد   ضج لألب رميد المارا   لووير التجار ع  ل

مد  يم الت امهم  حمر مثل هذه التصرفا . الماد  الرا اة:  المرل  

ــــة المصــــال   مهــــام ووــــ  يا  مصــــرف البحــــريد المرلــــ  ع  ماي
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ـــد م ـــانر وـــناعا  ال ـــدما   ـــرمح لهـــم م المشـــروعة للامـــ ء الم

ذا القـاقو ع الماليةع وأ  مهام وو  يا  أمرى منصوص عليها فـ  هـ

لذلك لا  هنال  وجه إلدرا  هذه الصـ  ية  ـمد المحمـورا   تـى 

 طبق عليها عقو ا   حيم   و  هنال رقا ة على الم سسا  الماليةع 

 5وما الضـير فـ  ذلـك؟ مـا الضـير فـ  أ    ضـج لمـا هـو فـ  امتصـاص 

مصرف البحريد المرل  ؟! ف   داية مداملت  قلت ـقن  أ فق مج رأ  

مصـرف البحـريد المرلـ    مسـ ولية هذه الارع وـ  ـقانة  فتي  التج

قاقوقي اع لذا ينبغ   ذف الفقر  الثاقية أمـا الفقـر  األولـى  ةةير وحيح

فتبقىع وع  ـير فـ  وجودهـاع  تـى قـاقو   مايـة المسـتهلك ع  وجـد 

 10 اجــة ـلــى  اديلــه؛ أل  القــرار الــذ  أوــدره وويــر الصــناعة والتجــار  

ه سـلطة مطلقـة فـ  و ـج االلتيد  اطيـ 6و 5اد يد والسيا ة مر بط  الم

أ  قــرارا    ــو  منممــةع ولــو لــا  هنــال قــاقو  آمــر لمــا  ــداملنا 

فيهع ل د س ال : هل مثل هذا األمر الذ  أر ق  فيه ـلى مر بة أعلـى 

 و ــاه فــ  قــح وــري  ووا ــ  ومحــدد فــ  قــاقو  يســتحق أ  ق تلــف 

 15اب؟! هـو ع يحملـل  شمقه مـد مـ   عقـد مجلـس وننـ  مـج مجلـس النـو

أعباء مالية علـى الح ومـةع لمـا ع يتر ـب عليـه ا  ـاذ ـجـراءا  ومـا 

ما ه ذلكع فهـو قـح  مـائ  للامـ ء علـى المسـتوييد الـونن  والـدول  

فـــ   ـــا  ويـــار هم البحـــريدع فـــ  أعلـــم لمـــاذا ع ي ـــو  هنـــال قـــح 

ــه لــيس مــد امتصــاص مصــرف البحــريد  قــاقوق ؟! ع يجــوو أ  ققــو  ـق

 20ع  ل اعمتصاص ف  هذا الجاقب وا ـ . و ودقـا أ  قـرى رأ  المرل  

اللجنة أمام الجهتيد ف  مجلس النواب لما هو موجود ف  التقرير مـد 

م   التنسيق مج مصرف البحريد المرل  ع فهما ي م    اضـهما 

البا  ف  مو ـو  الحمايـة المشـروعة للامـ ء. أ منـى أ  ياـاد التقريـر 

 ــذف الفقــر  الثاقيــة علــى أع ي ــو  هنــال  ـلــى اللجنــة لتبحــم مســملة
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  رار لمسملة و  ية أو عـدم وـ  ية مصـرف البحـريد المرلـ   

 ف  ذلكع وم ر ا.   

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5رمـيد  ــد محمـد الماــرا  محـافظ مصــرف مـ ر اع  فضــل األب  

 البحريد المرل  . 

 

 محافظ مصرف البحرين المركزي: 

والشــ ر مووــو  ألوــحاب الســااد   مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

 10األعضاءع أ ببت  و ي  ققطة جوهرية ذلرهـا اإلمـو  فـ  ألثـر مـد 

مجا ع مصرف البحريد المرل   يراقب مد يُرمح لهمع ومس وليتنا 

هــ   جــاه الم سســا  الماليــة التــ  قمنــا  ــالترميح لهــاع الا قــة  ــيد 

التجــار  المســتهلك والتــاجر هــ  ع قــة مــد امتصــاص ووار  الصــناعة و

ـــاجر  ـــيد الت ـــق  مـــا هـــو   ـــنح الماـــروض أمـــام م يتال والســـيا ةع وال

 15والمستهلكع  يم  م  نميم هذه الا قة مد م   القرار الـذ  أوـدره 

ــر الصــناعة والتجــار  والســيا ة ــا  فضــلت  ــه   صــوص و .ســااد  ووي م

  صـــــوص  مايــــة المـــــودعيد والمتاــــامليد مـــــج  األمــــت دع  ال ايــــد

الم سسا  المالية الت  رمح لها مصرف البحريد المرلـ   ويشـرف 

قــد أوـــدرقا مــا يقـــارب مائــة وـــفحة  غطــ  الجواقـــب لعلــى رقا تهـــاع 

 20ال اوة  الا قة  يد المـرمح لهـم وو ـائنهمع وهـذه التر يبـا  منشـور  

الا قـة مـد  على وـفحة المصـرفع وهـ  متالقـة   ـل مـا يشـمل هـذه

 قــو  وواجبــا   ــيد الجــاقبيدع ولهــذا الســبب قــذهب مــج اع جــاه الــذ  

 راه اللجنة لوقه ليس مد امتصاص مصرف البحريد المرل  ع ألقه 

ســيوقانا فــ  المحمــور لمــا  فضــلت  ــذلك األمــت دع  ال ايــدع وـع 
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ليــف يحــق لــ  ــــ  صــفت  مصــرف البحــريد المرلــ   ــــ التــدمل فــ  

البن يــة؟ وليــف أفصــل هــذه المااملــة التجاريــة عــد  ـيــداعا  التجــار

مشـالل قحـد فـ   سـيوقانا فـ المااملة ال اوـة  التجـار؟! هـذا األمـر 

ــى أع يحــدث هــذا التوســج لاــد   ةنــى عنهــاع ولهــذا الســبب قحــرص عل

ــى  ــ   صــل ـل ــداعا  الت ــا أل  هــذه اإلي ــه ســير ك عملن ــا أق  5أســباب: أوله

ف ـــ يصـاب مراقبتهـاع فلـو أ  عشرا  اآلعف ــ ـ  لم   د م ـا  اآلع

ا  ــدث لــه مثــل هــذا األمــر فــ  المســتقبل فســيقو  ـ  مصــرف  م صــ 

البحــريد المرلــ   فشــل فــ  متا اــة هــذا المو ــو ع لوقنــا مســاءليد 

يومي ـا مــد قبــل مجلــس النــواب أو أ  جهــة رقا يــة أمــرىع  يــم ســتقو  

 10ليــف لــم  ســتطياوا التاامــل مــج مثــل هــذه القضــية؟ الهــدف الرئيســ  

مــا أعتقــد متحقــق اآل ع ووار  الصــناعة والتجــار  أوــدر  مــا يغطــ  ل

هــذا الجاقــبع ومــد لديــه مــ وى فليــذهب ـلــى الجهــة المســ ولة وهــ  

ووار  الصــناعة والتجــار  والســيا ةع وـ  لاقــت هنــال مــ وى علــى 

 الم سسة المالية فليم   ـليناع وهذا هو األمر الحاول اآل ع وم ر ا.       
 15 

 ـــــــس:الرئيــــــــ

 م ر اع  فضل  األمت دع  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 20قحـــد  ع النســـبة ـلـــى الفقـــر  األميـــر  مـــ ر ا ســـيد  الـــرئيسع 

لــى  قــاء الفقــر  األو فــ متفقــو  عليهــاع ل ــد ســ ال  هــو: مــا الضــرر 

 المتالقة  الم سسا  المالية؟ وم ر ا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

رمـيد  ــد محمـد الماــرا  محـافظ مصــرف ضــل األب مـ ر اع  ف 

 البحريد المرل  . 

 

 5 محافظ مصرف البحرين المركزي: 

أو حت أقه ليست لدينا ع قـة مبامـر   م ر ا سيد  الرئيسع 

ة على أعمـا  التجـارع فهـذا القـاقو  يـنح علـى  ـذف أ  رسـوم ـ ـافي

ــاجر والمســتهلكع فــإ  لــا  مصــرف البحــريد المرلــ   قــد  ــيد الت  

رف فـ  هـذا اع جـاه فمقـا مسـ و  عنـهع ل ـد ـذا لاقـت م سسـة  ص

 10  جارية ف  يم د أ  أ دمل ف  هذا اعمتصاصع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــر الصـــناعة مـــ ر اع  فضـــل األب   ـــاق  ووي ـــد رامـــد ال ي ـــد   واي

 والتجار  والسيا ة. 

 15 

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة: 

لما  فضل األب رميد المارا  محـافظ  م ر ا سيد  الرئيسع 

د مـد الا قـا ع وقـد  ـدث يمصرف البحريد المرل   أ  هنال قـوع

لبس  ينهماع فالا قة  يد الم سسة الماليـة والتـاجر يح مهـا مصـرف 

 20البحــريد المرلــ  ع ويحمــر فيهــا علــى التــاجر ـ ــافة أ  رســوم علــى 

ـــي ـــا هـــ    ـــ  قنممه ـــة. الا قـــة األمـــرى الت د المســـتهلك الســـلج التجاري

ع ومنـذ ـوـدار هـذا القـرار  ـم جرع وهـ  التـ  أوـدرقا فيهـا قـرار اوالتا

 حويـــل عـــدد مـــد القضـــايا ـلـــى النيا ـــة الاامـــة  ســـبب م الفـــة القـــرار 

الصادرع قحد ققوم  واجبناع وأعتقد أ  هنال فصـ   وا ـح ا  ـيد مهـام 
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ووار ع وقحــد مــج المصــرف فــ  الــمصــرف البحــريد المرلــ   ومهامنــا 

و  علــى هــذه الا قــة التنميميــةع وعلــى  يــا  دورقــا ودورهــم  هــذا متفقــ

عودواجيـة فـ  المسـ وليا ع ـ  قصـرقا فـ  ـلـى اال صوصع وع  اجة 

 غييـره  الي ـاع قحـد قح ـم  قـاقو  ـلى واجبنا وجهوقاع ف  أرى  اجة 

ــة مســتهلك  ــال مشــرو  ـعــداد قــاقو   ماي ــة المســتهلكع واآل  هن  5 ماي

ـليــه المــاد   ــا  وــدورهع وســيتم  داولــه فــ   مليجــ ع الــذ  ســتتطر 

ــام ووا ــ  فــ  وي فــ وقتــهع أرى أ  الموجــود يفــ   ــال فصــل   ع فهن

 الا قة  يد مصرف البحريد المرل   والووار ع وم ر ا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع  فضل األب  سام ـسماعيل البنمحمد. 
 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

قحـد مـج أ   وجـه اليـوم لحمايـة  قـو   ئيسعم ر ا سـيد  الـر 

 15المســتهل يدع وهــذا ع مــ ف عليــهع يبقــى النمــر ـلــى مــا هــو أمامنــا 

اليومع فالهـدف متحقـق مـد  مايـة  قـو  المسـتهل يد  ح ـم القـرار 

الــذ  أوــدره ســااد  وويــر الصــناعة والتجــار  والســيا ة ويشــمل عقو ــة 

م ـ ــافية.  النســبة للمحــ   التــ    ــالف هــذا القــرار  استحصــا  رســو

أو   سااد  المحافظ أقـه ع يم ـد  عـلى مصرف البحريد المرل  

 20لمصــرف البحــريد المرلــ   أ  يتــا ج عمليــة البيــج وـيــداعا  التجــار 

ألـــف مااملـــة  اســـت دام البطاقــــة  130أقفســـهمع فهنـــال ألثـــر مـــد 

اعئتماقية  تم م   اليوم مما يصـاب علـى المصـرف مارفـة قيمـة لـل 

مطلـوب هنـا ال ؟ـلـى السـلاة أم ع %3سلاة ف  السو ع وهل أ يفت الـ

ـــل ـدار   مايـــة المســـتهلك؛  تـــى يارفـــوا   وعيـــة النـــا  ألثـــر مـــد قب 

 25 قــوقهم وأ  هــذا األمــر وــدر فيــه قــرارع وأقــه ةيــر مســموأل للمحــ   
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ع أما القرار فهو موجود وير ب عقو ـا ع وعلـى المحـ   %3ـ افة الـ

 اعلت ام  هع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 تور  فانمة عبدالجبار ال وهج . م ر اع  فضل  األمت الدل 

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

ـــذيد  مـــ ر ا ســـيد  الـــرئيسع  ـــة المســـتهلكع ال قحـــد مـــج  ماي

يش رو  على ـودار مثل هذا القرار. ل د لد  استفسـارع ـذا  ُمـر 

 10فقد يقوم التاجر  رفـج قيمـة السـلاة أو ال دمـة  %3على التاجر أمذ الـ

 ف  البحريد التاليم ال اص لـه رسـوم ثا تـة ومحـدد  مـد المقدمةع مث  

قبل ووار  التر ية والتاليم ولما يم   ول  األمر ليدفج  است دام البطاقـة 

مــد الرســوم  ــدفج لرســوم ـداريــةع فلــو لــا  هنــال  %3اعئتماقيــة فـــ

ألف نالب ف  المدرسـة ويـدفاو  الرسـوم الدراسـية  اسـت دام البطاقـة 

 15درســة ست ســر مبلغ ــا لبيــر ا جــد اع و  اوــة أ  الرســوم اعئتماقيــة فالم

الدراســية ثا تــةع لــذا أعتقــد أ  فــرض هــذا األمــر علــى المــدار  وعلــى 

مدما  أمرى مقرر  مد قبل الووارا  فيه ـجحاف  حـق وـا ب الامـل 

ولــيس المســتهلكع أمــا فيمــا يتالــق  التجــار  أو  ال ــدما  األمــرى التــ  

مـد جهـة ويـدفج  %3جر قـد يـدفج الــ  و  رسـومها ةيـر محـدد  فالتـا

 20ـلــى الشــرلة مــد جهــة أمــرىع فــ   ــيد أ  ـدار   مايــة المســتهلك ع 

 الـــم  ـــذلك؛ لـــذا أرى أ  ـقـــرار هـــذا األمـــر ســـيلحق  ـــرر ا لبيـــر ا 

ـــ الــذ  قــد ع   المــدار  التــ  فــ  األوــل  حــاو  مســاعد  ولــ  األمــر ـ

ـــ يســتطيج دفــج المبلــغ  ال امــل فيدفاــه  اســت دام البطاقــة ا عئتماقيــة ـ
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وهــذا القــرار قــد ي ــو  فــ  وــال  ولــ  األمــر ل نــه يضــر  الم سســة 

 التاليميةع وم ر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 م ر اع  فضل األب الدلتور محمد عل   سد عل . 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

أقدم م ر  ـلى لجنـة الشـ و  الماليـة  م ر ا سيد  الرئيسع 

تضـ  مـد لى هذا التقريـرع وعلـى هـذا اعقتـراأل الوجيـه. يواعقتصادية ع

ـــ ــاد  ال ــى رفــ  وي ــو  عل  10علــى  %3مــ   المــدام   أ  الجميــج متفق

ريج المستهل يدع ل د ف  الوقت ذا ه قحد  حاجة ـلى  شريجع فالتش

مـــد مـــ   القـــرار الصـــادر عـــد ســـااد  وويـــر الصـــناعة جـــاء الموجـــود 

ــا   ــرار يحت ــاقوق  يصــدر عــوالتجــار  والســيا ةع وهــو ق ــى ةطــاء ق د ـل

ف السلطة التشـريايةع فالسـ ا  الـذ  قوجهـه ـلـى سـااد  محـافظ مصـر

 15 %3البحــــريد المرلــــ   لمــــاذا يفــــرض التجــــار علــــى المســــتهل يد 

 ؟د لرسوم عند مراء البضائج؟ وهـل يسـتطيج البنـك مارفـة هـذه ال يـا

ــائ  للســلاةع فــ  يســتط ــاد  عــاد    ــو   ــمد الســار النه يج أل  ال ي

ه أ يفت على أ  سلاةع فالمبلغ  ململ %3نك التشاف أ  هنال الب

تقـد أ  يذهب ـلى البنكع و التال  يتوجـب علينـا  مايـة المسـتهلكع وأع

 20لقـاقو  قاقو   ماية المستهلك أولى  هـذا التاـديلع فـ  يم ـد ـرجـا  ا

ـــاقو  مصـــرف البحـــريد  ـــديل ق ـــاقو  هـــو  ا ـــة؛ أل  أوـــل الق ـــى اللجن ـل

وجـه يبقـى السـ ا  المقاقو   مايـة المسـتهلكع المرل   وليس  اديل 

ــاذا يفــرض التجــار  ــى ســااد  المحــافظ: لم  أو أ  قســبة %4أو  %3ـل

ــى المســتهل يد؟ وهــل  اإلم ــا  و ــج  ــد لهــذا األمــر  حيــم ع  عل

 25  حتسب أو  حو  هذه النسبة على المستهل يد؟ وم ر ا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

رمــيد  ــد محمــد الماــرا  محــافظ  األب ســااد  مــ ر اع  فضــل 

 . مصرف البحريد المرل  
 

 5 :محافظ مصرف البحرين المركزي

 هـوأ ب أ  أو ـ  أ  مصـدلر البطاقـا   الرئيسع ماال م ر ا  

 %2أو  %3البنولع وهنال قح وا ـ  يمنـج التـاجر مـد فـرض قسـبة 

لرسومع ول د هنال  ا  الم سسا  التجارية ل ـ   غطـ  قفسـها 

ا مـــد دفاهـــا ـلـــى الشـــرلة المصـــدلر  للبطاقـــة و حملهـــ فر ـــها  ـــدع  

 10ة الصــناعالمســتهلك؛ ولهــذا الســبب القــرار الــذ  أوــدره ســااد  وويــر 

 منـج  يمنج مثل هذه الممارسا . ول د فـ  األسـا والسيا ة التجار  و

لــى عالم سســا  الماليــة فــ  الاقــد  ينهــا و ــيد التــاجر فــرض أ  رســوم 

 المستهلكع وم ر ا.
 

 15 ـــــــــس:الرئيــــــ

 م ر اع  فضل األب أ مـــد ـ راهيــم  هـــ اد. 
 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 سـن ا فالـت اللجنـة عنـدما رفضـت هـذا  م ر ا سيد  الرئيسع 

 20المقتــرأل و ســن ا فاــل وويــر الصــناعة والتجــار  والســيا ة عنــدما أوــدر 

ة.  اــ  القــرار  اــدم فــرض أ  رســوم ـ ــافية علــى اســت دام البطاقــ

علـى السـار مـد أجــل أ   %3اإلمـوا  واألمـوا  قـالوا ـ  التـاجر ي يـد 

يدفاها للشرلة المصدر  للبطاقةع وهذا ةير وحي ؛ أل  التـاجر أمـام 

فلـو أراد أ  يرفـج قسـبة ماينـة علـى قيمـة البضـاعة المارو ـة  عمنافسة

 25ل ســر جميــج و ائنــهع لــذلك ع أ صــور أ  يرفــج أ   ــاجر الســار ـع ـذا 



 18المضبطة       م19/2/2017 ( 74)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

  محت ــر ا لســلاة ماينــة ع  وجــد فــ  م ــا  آمــر. أقــا ع أنالــب لــا

أو النســبة التـ  سيفر ــها علــى البطاقـةع أقــا أقــو  ـ   %3 مو ـو  الـــ

هذا مد امتصاص مصرف البحريد المرلـ   لوقـه هـو مـد يرفـج أو 

ي ف  الرسوم على اعقتراض مد البنولع وهو الجهة المس ولةع أليس 

 5   ممـــذها الشـــرلا  مـــد البطاقـــا  لـــذلك؟ أع  ـــدمل النســـب التـــ

اعئتماقيــة  ــمد امتصــاص المصــرف فــ   الــة عــدم ســداد المبلــغ فــ  

 (مســ )فتــر  ماينــة؟ أ ياق ــا ـذا اســت دمت البطاقــة  مبلــغ ماــيد يم يــك 

دينار ا ويطلب منـك الـدفج  ـاع ع  20أو  10عد نريق )الوا ساب(  مبلغ 

دينــار  1000لــغ دينــار مقا ــل وــرفك مب 100وأقــت فــرأل لوقــك ســتدفج 

 10لقسطع ل د لم قسبة األر األ الت  ستحتسـب عليـك؟ أر ـاأل مياليـة 

سااد  المحافظ. فر   يد فر  م قسبة أر األ ماينة على البنول و ـيد 

علـى مـد يتـممر  %25أو  20مرلا  البطاقا  اعئتماقية الت   فرض 

فــ  دفــج هــذه المبــالغع هــل هــذه  ــمد امتصاوــا  مصــرف البحــريد 

ه مد يقرض مرلا  اإلقراض الت   قرض المسـت دم المرل   لوق

 15 لفتر  ماينة ومد ثم  ممذ عليه مبالغ ميالية مد األر األ؟ وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع  فضل األب جما  محمد ف رو. 
 

 20 جمال محمد فخرو: العضو

ــد أ  اإلمــو  فــ  اللجنــة أوــا وا  مــ ر ا ســيد  الــرئيسع  أعتق

قرارهـا  ف  قرارهم وال م ء أعضاء المجلس أةلبيتهم وقفوا مج اللجنة 

قـرأ  تـم  المقتـرأل الـوارد مـد اإلمـو  فـ  لنوأعتقد أقه القـرار الصـحي . 

يصدر مصرف البحريد المرل   »والذ  ينح على أ  مجلس النواب 

ـــوائ  ال ومـــة لتحديـــد مبـــادل  مايـــة ع  25« مـــ ء الم سســـا  الماليـــةالل
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المستهلك عندما يـذهب للشـراء مـد التـاجر فهـو لـيس عمـي   للم سسـة 

ســـلطة  مايـــة لـقمـــا عميـــل للتـــاجرع و التـــال    ضـــج الرقا ـــة والماليـــة 

 المسـتهلك ولــيس لســلطة مصــرف البحـريد المرلــ  . ومــد هنــا ع أرى 

عـ  إل الـة هـذا ــ وأ فق مج األب الدلتور عبدالا ي  أ ل فيما قاله ـــ دا

 5التقريــر ـلــى اللجنــة أل  أســا  التاــديل مطــم. التاــديل يطالــب  إدمــا  

لـه ع قـة  ت ادي   على قاقو  مصرف البحريد المرل   الـذ  ليسـ

ــيد الم سســة  ــال ع قــة   ــى المســتهل يدع وليســت هن ــة عل فــ  الرقا 

ــيد  ـــ   ــا ذلــر األب المحــافظ ـ ـــ لم ــة والمســتهل يدع الا قــة ـ المالي

ة الماليـــة والجهـــا  ال ا ـــاة لرقا تهـــا. ومـــد يقـــرأ الســـطريد الم سســـ

 10األوليـــيد ياـــرف أ  األ  ـــام موجـــود  فاـــ   ومنشـــور  علـــى الموقـــج 

اإلل تروق  للمصرف. الش ء اآلمر أ  هنـال ال ثيـر مـد األمـور التـ  

مد ةير المم د  طبيقها ف  هذه الماد  وقد ذلرهـا اإلمـوا  جميا ـا 

ريج واإلفتـاء القـاقوق  قفسـها التـ  أمـرقا ـلـى قبل ذلك. أيض ا هي ة التشـ

رأيهــا ذلــر  فــ  م وــة رأيهــا أ  التاــديل ي ــو  فــ  قــاقو   مايــة 

 15وـما أ   ضـاف مـاد  جديـد   5المستهلكع وذلر  ـما أ   اد  الماد  

استمقســنا  رأيهــا واعتبرقاهـــا التــ  ع فالهي ــة قفســها 9 حــت  نــد رقــم 

فــ  قــاقو   مايــة المســتهلك  مرجانـا األساســ  ذلــر  أ  التاــديل يــتم

وليس ف  قاقو  مصـرف البحـريد المرلـ  . مـد  ـق التـاجر أ  يضـج 

األساار الت  يريدها ول د ليس مد  قه أ  يطلب مـد المسـتهلك دفـج 

ــف  %4أو  3 ــه مــ ود ال دمــة. قحــد ع قاــرف لي ــ  يستحصــلها من  20الت

 المبلــغيرللـب التــاجر أر ا ــه ل نــه  تم ــا سيضـيف ـلــى قســبة أر ا ــه 

وهـذا مـ ء نبياـ  لمـا  عالذ  سيدفاه مبامر  ـلى الم سسة الماليـة

ــة أو ال ــدما  األمــرىع أو أع يقبــل  ــاء والبلدي يــدفج مصــاريف ال هر 

ـــدلتور ســـايد ـــا ذلـــر األب ال ـــة لم ـــدا  البطاق ـــ  عب ـــال  ا ع فهن
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 امــل ققــد ا أو  شــيك وهــذا مــد  قهــاالم سســا  ع  قبــل البطاقــا  و تا

ا؛ أل  البطاقــة عبــا ر  عــد مدمــة ـ ــافية. أمــا مــا يتالــق  إدمــا  أيضــ 

التشـرياا  فــال ثير مــد األعضـاء ذلــروا أقــه يجـب التاــديل أل  قــرار 

الووير ةير لاف. قحد م سسة  شـرياية يحـق أل  عضـو مـد األعضـاء 

 5أ  يتقــــدم  ــــاقتراأل  تاــــديل قــــاقو   مايــــة المســــتهلك لضــــما   قــــو  

لـوويرع و التـال  أ ـم المستهل يد ألثر  دع  مد اعسـتناد ـلـى قـرار ا

ــة  ــ م ء وأ فــق مــج اإلمــو  فــ  اللجن ــة مــد ال وــو   ـلــى وــو  األةلبي

  رف  هذا المقترألع وم ر ا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع  فضل األب عبدالر مد محمد جمشير. 

 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

أعتقـد أ  اللجنـة أوــا ت  الفاـل لــو أ   مـ ر ا سـيد  الــرئيسع 

 15سـتهلك. التاجر و ج هذه النسبة فا   على المسـتهلكع وهـذا  مايـة للم

لواقـج؛ قـد  قـق المطلـوب فـ  اوالسـيا ة التجار  الصناعة ووقرار ووير 

بطاقـة ل د هنال ا فاقية مج ـ دى الشـرلا  اعئتماقيـة التـ   قـدم ال

سـبة ق صور   بلغ الذ  يتم التابير عنه قو : قسبة الامولة  ان  قيمة الم

هـ   م وية لما يدفاه التاجر لشرلة البطاقة   صـم قسـبة م ويـة لمـا

ــة ــة. وهــذه مــرلة مالي ــج هــذه اع فاقي ــد  وقي  20 مو ــحة فــ  الجــدو  عن

 ايـد المس و  عنها مصرف البحريد المرل  ع فاقتراأل األمت دع  ال

ذ  س النــواب هــو الــوا ــ . الــنح الســا ق للتاــديل الــذ   قــدم  ــه مجلــ

ته مـر  يفترض األمذ  هع فمعتقد أ  ـعاد  المشـرو  ـلـى اللجنـة لدراسـ

 ثاقية هو الرأ  الصائبع وم ر ا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 م ر اع  فضل  األمت الدلتور  سوسد  اج   قو .  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 5   ـدفج ـلـى المو و  م يـف ألقـه قبـل أ م ر ا سيد  الرئيسع 

ع وأقـت ع ?Are you paying cash or credit يسـملك لمحاسـبل

و   ارف السار الـذ  سيضـاه لـك؛ أل   اـ  األمـياء التـ   ممـذها يقـ

ذ  سناطيك عليها   فيض ا  نسبة لذاع وأقـت فـرأل لهـذا الت فـي  الـ

ــ  و ــاها ــارا  ل نــك ع  اــرف لــم هــ  النســبة الت ــار أو دين  هــو دين

 10مـا ع  If you pay cash it's will be cheaper for you عليـك.

دفة وـمانى ذلك؟ ماناه أ  هنال قسبة  و ج على البطاقة. أقـا سـمات 

 هذا ال  م ف   ا  المح  ع فهذا المو و  م يـف والمتضـرر هـو

ــا أو ةيــر مــواندع فالمو ــو  يحتــا  ـلــســواء لــا  المشــتر   ى موانن 

فـ  وع الـوويرمـد سـااد  رقا ة و وعية ألثر.  منيت أ  أسمج  ـماقا  

 15 المحـــ   التـــ   فـــرض عليهـــا ووار  الصـــحة األمـــور الصـــحية أ   ضـــج

هـذه ل ـج أ  هذا المحـل ما بيلد الووار  ملصقا  ماينة أمام المستهلك 

ــاييرع  ــى الما ــت لأعتقــد ـذا والســيا ة التجــار  الصــناعة وووار  وعل اق

 ل  جار لل مح ريد  وعية المجتمج عليها أ   ضج ـع ق ا ـجباري ا ف  

أقــه فــ   الــة فــرض رســوم ـ ــافية علــى الــذ  يقــرر  9 ــنح المــاد  

 20 م المسـتهلك فسيحاســب وــا ب المحــل. ع يهمنـ  أي ــا لــا  ـ  لــم يلتــ

  قدر ما يهمن  أع يتضرر أ  مستهلكع وم ر ا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع  فضل األب مالد  سيد المسقط . 

 25 
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 خالد حسين المسقطي: العضو

أ ببــت أ  أ قــدم  الشــ ر ـلــى جميــج  مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

ى اإلمو  واألموا  على لل ما ذلروه سـواء مـد  قـدم  م  مـا  علـ

 فـق مـج  فـق مـج  ووـية اللجنـة. أعيـد وألـرر أرى وع أامـد  وأالتقرير 

 5ةع مد  قدم  إعطـاء مجـا  ألثـر لدراسـة هـذا المشـرو  مـد قبـل اللجنـ

مــد  ا  اــدم الموافقــة علــى هــذا المشــرو  يــم ـ  اللجنــة ا  ــذ  قــرار 

هم ــا  يــم المبــدأ؛ قمــر ا ـلــى قناعتهــا  ــم  التاــديل يم ــد أ  ي ــو  م

هــو وجــد ا فــ  القــاقو  الــذ  يح ــم الا قــة  ــيد التــاجر والمســتهلكع 

جنـة فـ  قاقو   ماية المستهلك. ليس هنال أ  قو  مـد التبريـر لـدى الل

ــة   10قــاقو  مصــرف البحــريد أ  هــذا التاــديل يجــب أ  ي ــو   حــت ممل

المرل   وليس مد امتصاص المصرف المرل   الرقا ة أو الحمرع 

 لمسـتهلكوقحد ف  اللجنة على استاداد إلعاد  النمر ف  قاقو   ماية ا

وويــر الصـــناعة الـــذ  وــدر عــد  109قــرار الوجــود وو  ــل ممنوقيــة. 

د المســتهلك فــ  أمــا  ويم ــد أ  قضــمنه مــوالتجــار  والســيا ة يجاــل 

 15   القاقو  الصحي  وهو قاقو   ماية المستهلكع وم ر ا.م 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنال م  ما  أمرى؟ م ر اع 
 

 20 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 اد اقتهاء مـدام   م اسـمحوا لـ   مداملـة  ـو  أمـور لـم يـتم  

التطر  ـليها وأ ببـت أ  أ ينهـا ل ـم. أوع : البطاقـا  اعئتماقيـة عنـدما 

ا لل ــار  أ  عنــدما يســافر   25 صــدر فهــ  ليســت للــداملع  ــل هــ  أساســ 
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المواند ـلى دولة أجنبيـة يسـت دمها هنـال لتغطيـة مصـروفا ه. وعنـدما 

ف  قستطيج أ  قطبقها علـى الم سسـا   %3عد وياد   ت لمو  اليوم 

ـــى المســـتهلك  رســـوم االتجاريـــة فـــ  ال ـــار ع فلهـــا  ـــق أ   فـــرض  عل

البحرين  ف  ال ار . س ال : هل هنال ـ صائيا   و  قسبة الامليـا  

 5قســبة والتـ   سـت دم فيهــا البطاقـا  اعئتماقيــة دامـل ممل ــة البحـريد 

هل النسبة ه  ث ثة أر ـا  ـلـى ر ـج است دامها مار  ممل ة البحريد؟ 

... ـلـخ مـد ٪4أو  ٪3أم ثلثيد ـلـى ثلـم؟ فـ   الـة فـرض رسـوم ـ ـافية 

قبل البائج على المـواننيد المسـافريد  ـامل  البطاقـا  اعئتماقيـة عنـد 

اســت دامها فــ  ـ مــام عمليــة مــرائيةع وهنــال قــاقو  يمنــج أمــذ رســوم 

 10اقة اعئتماقيـةع قـد يقـو  لـك ـ افية على مبلغ البيج عند است دام البط

البــائج أقــا ع أقبــل هــذه البطاقــةع وقــد يســملك ـذا لاقــت لــديك  طاقــة 

أمرى أو مبلغ ققد . أعتقد أ  هذا المو و   حاجة ـلى دراسة متامقـة 

قـت لم؟ اقتهينــا اآل  مـد اســت دام  فــيم وـ صـائيا  دقيقـة  تــى قاـرف 

هنــال قــاقو  أو قــرار  البطاقـة اعئتماقيــة فــ  ال ــار ع وأقــه ســواء لــا 

 15يمنج فرض رسوم ـ افية على  طاقا  اعئتما  ع ينطبق علـى ال ـار ع 

قــم   ـلــى فــرض رســوم ـ ــافية عنــد اســت دام البطاقــة اعئتماقيــة فــ  

الداملع وقرى ما هو  جم المشـ لة؟ قـد ي ـو  قرارقـا مـج المـواند 

ومــج  مايــة المســتهلكع ول ــد قــد ي ــو  لهــذا القــرار اقا اســا  

يةع فالبائج نالما أقه مجبر على أع يفـرض رسـوم ا ـ ـافية عنـد ع س

ــة   20اســت دام  طاقــة اعئتمــا ع فإقــه قــد ي يــد ســار البضــاعة منــذ البداي

... ـلـخع قحـد قريـد أ  قفيـد المسـتهلك ول ـد ٪10أو  ٪5أو  ٪3ويممـذ 

أثـار  ققطـة  قد قضره ألثر مما قنفاـه. الـدلتور  فانمـة ال ـوهج 

 ــو  أ  ووار  التر يــة والتالــيم هــ  مــد  حــدد الرســوم فــ  المــدار  

 اتبــر  ٪3نالــب فــإ   اال اوــةع و قــو  ـذا لــا  عنــد  ألــف أو ألفــ
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أ   قـــو  ـق ـــم  ـــدد م الرســـوم وع أســـتطيج ـلـــى مي اقيـــةع و ضـــطر 

 ٪5أو  ٪3است دام البطاقـة اعئتماقيـة ألقـه ةيـر مسـموأل لـ  أ  أ ـيف 

ســـارع و التـــال  ـذا لـــا  ســـار  فـــ  هـــام  محـــدود ع علـــى هـــذا ال

يم ــد أ  اســت دم هــذه البطاقــةع و التــال  أرفــ  اســت دام البطاقــة. 

 5لد  ققطة مهمة ــ  اإل افة ـلى ما أمار  ـليه األمت الدلتور  فانمة 

ال ــوهج  ــــ قحــد قريــد أ  قفيــد المــواند وقحمــ  المســتهلكع ول ــد 

ــه.  اســت دام البطاقــا  اعئتماقيــة أث ــا قنفا ــدفج قضــره ألثــر مم ــاء ال ن

عنــدما   ــو  لــد   طاقــة اســتديد وأوــرف مــد دو   ســابع ول ــد 

ــغ ققــد  أعــرف  ــدود ـم اقيــا  . ـذا لــا   عنــدما ي ــو  لــد  مبل

 10ويسـحب المبلــغ  ATMالمـواند فـ  البحـريد  اســتطاعته أ  يـذهب ـلـى 

 ققد ا  دع  مد أ  يـدفج قسـبة ـ ـافية علـى السـار. هنـال ققطـة أمـرىع

... ـلخع عندما آمذ  طاقـة ٪4أو ٪3 رلوا القيمة المضافة على السار ا

ائتماقيــة ليســت  املــة الــدينار واســت دمها فــ  ال ــار  لــد يضــاف علــى 

وـقما سي و  سار الصرف الذ  سـيممذوقه مـد  ٪3السار فقط قسبة 

 15... ـلــخع لمــاذا يــا ـمــوا  ٪5أو  ٪4أو  ٪3المســتهلك ألبــر   ثيــر مــد 

ال  م؟ أل  المو و  ليس  السهولة  م ـا  أ  ققـرر أقو  ل م هذا 

لــذا أو لــذاع اقتــراأل اللجنــة أ ــى  ــرف  مشــرو  القــاقو  مــد  يــم 

المبــدأ  نــاء  علــى اعتبــارا  ذلرهــا ل ــم اإلمــوا ع لــذلك أعتقــد أقــه 

يجــب أ  قتقــدم  ــاقتراأل  قــاقو  مــد مجموعــة مــد اإلمــوا ع وأ  قــدر  

 20دع  مبراء ف  الجواقب الماليـة المو و  دراسة واساة و فصيليةع وقست

ــذ  يحمــ   ــوب ال ــى ق ــر   التاــديل المطل ــة واعســته لية  ت والتجاري

المستهلكع وأيض ا يحم  النمام  ش ل عامع هذا هو رأي  والرأ  فـ  

األمير ياود ـلي م. ف  قمر  ــ  اإل ـافة ـلـى مـا  فضـلت  ـه وع أريـد 

قت ـذ قرارقـا  نـاء  علـى أ  أستطرد لثير ا ف  المو و  ـــ أقه يجـب أ  
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مــذلرا  وا ــحة وـ صــائيا  دقيقــة ل ــ  قحمــ  المســتهلكع ألقنــ  

أعتقــد أ  مشــرو  القــاقو   هــذه الصــور  سيضــر المســتهلك ألثــر ممــا 

يحميهع والرأ  ف  األمير لمجلس م ال ـريم. لـد  اقتـراأل مقـدم مـد 

األمــوا  دع  ال ايــدع ووهــو  ال ــوار ع وقاقســ  دينــا ـلــ  مضــور ع 

 5لتور  فانمــة ال ــوهج ع وســامية الم يــدع ومــد اإلمــوا  جماــة والــد

ال اب ع وعبدالر مد جمشيرع ومالد المسلمع وقوار المحمود  حذف 

الفقر  األمير  مد مشرو  القاقو  لاـدم سـ متها مـد النا يـة القاقوقيـة. 

وهنال عدد مد اإلموا  نـالبوا  إرجـا  مشـرو  القـاقو  مـد جديـد ـلـى 

ر . ولـذلك هنـال رأ  اللجنـة وهـو رفـ  مشـرو  اللجنـة لبحـم الف ـ

ــراأل  ــالتف ير فــ   قــديم اقت ــدأ    10القــاقو  مــد  يــم المبــدأ. وأرى أ  قب

 قاقو  لتاديل قاقو   ماية المسـتهلك  دراسـة وافيـة ولافيـةع والقـرار 

اآل  ياـود ـلــى مجلسـ م المــوقر. أقــا  قـدمت  مقتــرأل ولـم أســمج أ ــد ا 

الذ  نر ه اإلمـوا  ألقـه أ اـد عـد  أثنى عليهع ولذلك سمنرأل المقترأل

 الموافقـة قرجـج ـلـى  ووـية اللجنـة ومـد ثـم  حظقرار اللجنةع فإذا لم ي

 15 فضــل األب ي ــو  القــرار لمجلســ م المــوقر  التقــدم  ــاقتراأل  قــاقو . 

ــــة المستشــــاريد  ــــدلتور عصــــام عبــــدالوهاب البروقجــــ  رئــــيس هي  ال

 القاقوقييد  المجلس. 

 

 انونيين بالمجلس: رئيس هيئة المستشارين الق

 20أ   طـرأل  ووـية اللجنـة للتصـويتع  أرى م ر ا سيد  الرئيسع 

ياود هذا المشرو   قـاقو  ـلـى مجلـس النـواب عليها فإذا وافق المجلس 

 سبب رفضه مد  يم المبدأع أما ـذا رفضت  ووية اللجنةع فف  هذه 

الحالــة ياــود المشــرو  ـلــى اللجنــة لبحــم النصــوص و قــديم اعقترا ــا  

 شمقها. هذه ه  اآللية الت  يجب أ   تبـجع أل   قريـر اللجنـة لـم يتنـاو  
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 حم مواد مشرو  القاقو ع وـقما قدم  ووية  رفضه مد  يم المبدأع 

في و  التصويت على  ووية اللجنة وه  ف  الواقج األ اد عد مشـرو  

القاقو ع فيتم التصويت عليهـا وـذا وافـق المجلـس علـى  ووـية اللجنـةع 

ــهع أمــا ـذا  ياــود ــواب إلعــاد  النمــر في ــس الن ــى مجل ــاقو  ـل مشــرو  الق

 5رفضـت  ووــية اللجنـةع فياــود ـلــى اللجنـة لبحــم مـواد مشــرو  القــاقو  

 و قديم اعقترا ا  المتالقة  تاديلهاع وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

ـــا قتجـــه ـلـــى اعقتـــراأل األ اـــد عـــد مشـــرو    مـــ ر اع قحـــد دائم 

 10ووــية ر القـاقوق  للمجلــس يقـو  ـ  التصـويت علـى  القـاقو ع والمستشـا

فـق لـم يوا اللجنة هو األ ادع و التال  سنصو  على اقتراأل اللجنةع فـإذا

ع ياـــاد ـلـــى اللجنـــة   ـــل المقتر ـــا  التـــ   طالـــب يـــهمجلســـ م عل

 التاــديل المطلــوبع هــل يوافــق المجلــس علــى  ووــية اللجنــة  ــرف  

 مشرو  القاقو  مد  يم المبدأ؟ 

 15 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

ل ـم علـى  مـ ر ا مشرو  القاقو  مد  يم المبـدأ.رف  ـذ  يُ 

 20لل مدام   م الطيبةع وأعتقد اآل  أقـه يجـب أ  قامـل علـى مقتـرأل 

 قاقو  مـدرو  يـ د  الغـرض المطلـوب الـذ  يحمـ  المسـتهلك مـد أ  

همــا:  قريــر لجنــة اقتهــال لحقوقــه. لــدينا  قريــرا  علــى جــدو  األعمــا  

المرافق الاامة والبي ة   صوص اعقتراأل  قاقو   تاديل المرسوم  قاقو  

م  شم  اقت اب أعضاء المجالس البلديـةع والمقـدم 2002( لسنة 3رقم )

ــد أوــحاب الســااد  األعضــاء: ممــيس  مــد الرميحــ ع والــدلتور    25م
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ع جهاد عبدا  الفا لع وأ مد مهـد  الحـدادع وجاسـم أ مـد المهـ  

والــدلتور محمــد علــ  محمــد ال  اعــ ؛ و قريــر لجنــة الشــ و  الماليــة 

واعقتصادية   صوص اعقتـراأل  قـاقو   تاـديل  اـ  أ  ـام المرسـوم 

م  شــم  الســجل التجــار ع والمقــدم مــد 2015( لســنة 27 قــاقو  رقــم )

ــــدلتور  ــــد  ســــيد المســــقط ع وال  5أوــــحاب الســــااد  األعضــــاء: مال

 مد المناع ع وواد  عيـد آ  ر مـةع عبدالا ي   سد أ لع ودروي  أ

سااد  ووير الصناعة والتجار  والسيا ة قمـر ا ـلـى ووجميلة عل  سلما . 

ار بانه  مو و  مهم و رور  استمذ  وةادر الجلسة. وأقترأل أ  ق جـل 

ــدينا  ــى ل ــادم. و بق ــى اعجتمــا  الق ــريد ـل ــارير  3التقري ــود ا ق لشــابة لوف

 10ة البرلماقيـة لممل ـة البحـريد  شـم  البرلماقية وه :  قريـر وفـد الشـاب

المشارلة ف  اعجتما  البرلماق   مناسبة اقاقاد م  مر األمم المتحـد  

 و   غير المنـابع المناقـد فـ  مـرال  ـــ  الممل ـة المغر يـة  تـاريخ 

ــوفمبر  13  قريــر وفــد الشــابة البرلماقيــة لممل ــة البحــريد وم. 2016ق

لمجلــس التنفيــذ ع والجلســـة  شــم  المشــارلة فــ  اعجتمــا  الثــاق  ل

ـــوا   ـــة اآلســـيوية  ان ـــة البرلماقي ـــ  الســـلم »الاامـــة التاســـاة للجماي  15 ا ي

ع والمناقديد ف  سييم ريب ــ  ممل ة لمبوديـاع «والتنمية المستدامة

م. و قريـــر  شـــم  2016ديســـمبر  1قـــوفمبر ـلـــى  28مـــ   الفتـــر  مـــد 

ــس الشــورى فــ  أعمــا  منتــدى البرلمــاقييد الاــرب  مشــارلة وفــد مجل

ـــدريب الثاقيـــة  ـــو   ـــةع وورمـــة الت ـــة »للســـ ا  والتنمي الهجـــر  الدولي

 20ع المناقـديد فـ  القـاهر  «والتحرلا  الس اقية ف  المنطقة الار يـة

ديسـمبر  21ـلـى  20عاومة جمهوريـة مصـر الار يـةع مـ   الفتـر  مـد 

 األب أ مد مهد  الحداد.  م. فهل هنال م  ما ؟  فضل2016
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 الحداد: العضو أحمد مهدي

ــرئيسع  ــر وفــد الشــابة  مــ ر ا ســيد  ال ــد  ســ ا   ــو   قري ل

لمــاق  البرلماقيـة لممل ــة البحــريد  شــم  المشــارلة فــ  اعجتمــا  البر

اقــد فــ   مناســبة اقاقــاد مــ  مر األمــم المتحــد   ــو   غيــر المنــابع المن

 5وفيمــا  مــرال : مــا هــ  اآلثــار اعجتماعيــة المتر بــة علــى  غيــر المنــاب؟

ـــذ أهـــداف  ـــى  نفي ـــاريسع هـــل ي ـــح التووـــيا   النســـبة ـل ـــة   ا فاقي

نـاب؟ ستستفيد منها ممل ة البحريد م   الامل ف  م افحة  غير الم

 وم ر ا.
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

ــ  واألمــت وهــو  مــ ر اع   ــ   ســد عل األب الــدلتور محمــد عل

ا ال وار  لاقا  مد الوفد المشارل ف  هذا الم  مرع فهـل لـدي م

لـ  ع فضـل األب الـدلتور محمـد ـجا ة عد  ساؤ  األب أ مد الحـداد؟ 

 . سد عل 

 15 

 :حسن عليالعضو الدكتور محمد علي 

هل يحب األب أ مد الحداد اإلجا ـة عـد  م ر ا سيد  الرئيسع 

ـــه ســـاؤله اآل ع أم يحـــب أ  قجيـــب  ـــار  عن  فصـــي   فيمـــا  اـــد أل  اآلث

اعجتماعيــة المتر بــة علــى  غيــر المنــاب يطــو  فيهــا الحــديمع ول ننــ  

 20صـار مـديد. اآلثـار اعجتماعيـة المتر بـة علـى  غيـر المنـاب سمجاوب  امت

ه  مر بطة  ـالتغيرا  البي يـة التـ   حـدث فـ  أ  م ـا ع علـى سـبيل 

ا فـ   المثا : عندما يحدث  غير ف  المناب ف   ا  البلدا  ــ ومصووـ 

البلدا  الج رية الصغير  التـ  ير فـج فيهـا منسـوب ميـاه سـط  البحـر ـــ 

اء  اـــ  الســـوا ل أو  غيـــر و ـــاهاع مـــد  يـــم  مـــا يـــ د  ـلـــى امتفـــ

 25 ؛مناســبتها للســ د أو مــد  يــم المــوارد اعقتصــادية المر بطــة  ــالبحر
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ست و  هنال آثار اجتماعية م ثر  علـى النـا  الموجـوديد مـد  يـم ف

ـــى  ـــا  وا ـــد فقـــط عل ـــخع هـــذا مث و ـــاهم الجغرافـــ  والســـ ن ... ـل

ــة  ــرا  البي ي ــة المصــا بة للتغي ــرا  اعجتماعي ــر التغي ــاب. و غي ــر المن لتغي

ــــال  المنــــاب ع يانــــ   الضــــرور  فقــــط ار فــــا  درجــــا  الحــــرار ع فهن

 5ا طرا ا  منامية أمرى مثـل الاواوـف والفيضـاقا  والتصـحر... ـلـخع 

ولــل هــذه األمــور  ــ ثر علــى الســ ا  عنــدما يتاــرض أ   لــد لهــذه 

 التغيرا ع هذا  امتصار مديدع وم ر ا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 اع  فضل  األمت وهو  محمد ال وار . م ر  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

ممل ــة البحــريد أعــد   قريــريد وفــ   مــ ر ا ســيد  الــرئيسع 

نــور ـعــداد الثالــم وهــو يجيــب  الضــبط عمــا يتســاء  عنــه األب أ مــد 

 communication 15الحداد؛ أل  هنال  قارير وهذا التقرير الذ  يسمى )

reportرية و ـــــه  فصـــــيل للتـــــمثيرا ع ســـــواء ( يقـــــدم ـلـــــى الســـــ ر ا

اعجتماعيــــة أو الصــــحية أو علــــى مســــتوى اعقتصــــادع مــــا هــــ  هــــذه 

التمثيرا ؟ وما هو دور ممل ة البحريد ف  هذه القضية؟  اإل افة ـلى 

مــا  فضــل  ــه الــدلتور محمــد علــ   ســد علــ  وهــو أ  هــذه القضــايا 

 20أل  هـذه  مر بطة  قضايا  ي ية م تلفةع ول ـد يشـدد علـى  غيـر المنـاب

ظـــاهر  عالميـــةع ووـــحي  أ  دور البحـــريد وـــغير وع يـــذلر مقارقـــة 

 الـــدور الاـــالم ع ول ـــد ممل ـــة البحـــريد أد  الت اما هـــا فـــ  هـــذا 

ـــ  هـــذه  ـــة البحـــريد ف ـــيد م اق ـــى قب ـــم  ت ال صـــوصع والحضـــور مه

 الموا جع وم ر ا.
 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 م ر اع  فضل األب أ مد مهد  الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

ــرئيسع  ــذيد  مــ ر ا ســيد  ال ــى اإلمــو  ال ــد  ســ ا  موجــه ـل  5ل

قيد مــارلوا فــ  وفــد الشــابة البرلماقيــة ـلــى لمبوديــا:  طرقــت القــوا

لبنـود؟ والتشرياا  ـلى م افحة  هريب البنـود الثقافيـةع مـا هـ  هـذه ا

ل مثـلرار لما أ  هنال قرار ا  شم  الامالة المهاجر ع فهل  م ا  ـاذ قـ

  ــاذ االلجنــة ولــم يــذلر التقريــر مــا ـذا  ــم ـلــى ذلــك؟ أل  ذلــك أ يــل 

ــــي   شــــ ل عــــامع  ــــالبحريد ودو  ال ل ــــق    10القــــرار أو عع وهــــذا متال

 وم ر ا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

األب فــ اد الحــاج  والــدلتور محمــد علــ  والــدلتور  مــ ر اع 

 15 اد أ مـد فضـل األب فـ  عبدالا ي  أ ل مثلوا المجلس ف  هذا اعجتما .

 الحاج .
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

  صوص سـ ا  األب أ مـد الحـداد عـد  م ر ا سيد  الرئيسع 

 20 هريب البنود الثقافية سـم رل اإلجا ـة عنـه للـدلتور عبـدالا ي  أ ـل أو 

الــدلتور محمــد علــ .  النســبة ـلــى الامالــة المهــاجر ع لــا  هنــال 

عة اآلسيوية  قوده ـقدوقيسـيا  اعتبـار اقتراأل مقدم مد  ا  دو  المجمو

ـــ  ـــ والمقصــود هــو منطقــة ال لــي  ـ الامالــة الوافــد  ـلــى منطقــة ال لــي  ـ

عمالــة مهــاجر  ومااملتهــا علــى هــذا األســا ع و ــدث ذلــك فــ  مــ  مر 
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ــه  ــراأل الــذ  قدمت ــك مــد مــ   اعقت ــم ذل ــم قحضــرهع   نهــرا  وقحــد ل

قـت ـقدوقيسـيا  قـود ـقدوقيسيا و الستا  و ا  الـدو  اآلسـيويةع ولا

هذا التوجهع اسـتناد ا ـلـى قـرارا  منممـة الامـل الدوليـةع وقحـد ـــ ولـم 

يقصر الدلتور عبدالا ي  أ ل والدلتور محمد عل  ال  اع  ــ عملنـا 

ــا  ــة التــ  وقفــت مان  5)لــو  ( ورفضــنا هــذا اعقتــراألع ومــد الــدو  الار ي

ــــ وال ويــت الســاودية ــــ وهــ  مــد دو  ال لــي  وقــد قــاد  هــذا التوجــه 

ولبنا  و ا  الدو  الار ية الصـديقة؛  يـم ـ  هـذه المشـ لة   صـنا 

 اعتبارقــا دوع  مستضــيفة للامالــة الوافــد ع ونالبنــا أ  ي ــو  التاريــف 

)عمالة وافد (ع  حضر  اقد عمل ومتى ما اقتهى هذا الاقد  ذهب  اد 

 10  وويــر اســت م  قوقهــا فــ  ووار  الامــل ــــ والحمــد   مانــا اليــوم ســااد

الامل األب جميل  ميدا  ــ وللامالة الوافد  لل الحقو  الت   حميهـاع 

 حيـم  وجــد فـ  ووار  الامــل قفسـها مح مــة للتملمـا ع وـ   ــــ وهــذه 

ال طو  األولى ــ لم يقتنج الاامل  هذه المح مة أو هذه اللجنة فله  ق 

ــو  ( روســي ــا فــ  )الل ــه الدســتور. ولــا  مان ــه ل ا التقا ــ  الــذ  لفل

 15اع حادية ودعمت وجهة قمرقاع لما وقفت مانا الدو  الار ية ودعمـت 

وجهت قمرقاع وقد  ينا لهم أقه ـذا لا  القصد هو  حقيـق امـترانا  

م فـ  1914وقواقيد منممـة الامـل الدوليـةع فـمو  مـ  مر عقـد فـ  عـام 

وامنطد أعطى الحق للدولة متـى عاقـت مـد البطالـة أو قلـة المـوارد فـ  

واند على ةيرهع سواء عامل مهاجر أو ةير ذلكع وقحد ـلى  فضيل الم

 20اليــوم ــــ مــد مــ   التووــيا  فــ  المــ  مرا  التــ  قحضــرها ســواء فــ  

 الستا  أو  رليا ــ ف  مد وجذب   صوص التاريف الـذ  يريدوقـه 

ــة مقيمــة( لهــا  قوقهــاع  ــده وهــو )عمال ــة مهــاجر ( ومــا قري وهــو )عمال

 تر  التااقد ماهاع وم ر ا.و نته  فتر  وجودها  اقتهاء ف
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