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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد إبراهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

عري . ل لم ا لعضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــا  ا

 الــعضـــــــــو بســــــــــــام إســـــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

 الـــــكـــــعــــبـــــي.الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمــــد 

ـــــمـــــان. ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الـــدمتورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــيــــــب ال ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــــا . ـــــــدا  عـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــب  ال

ـــــمـــــي. ـــــي ـــــع ـــــن ـــــار  ال ـــــب ـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد م  ال

 الـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو قـــــال  ال

 الـــــعضـــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 الــــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 الـــــــ ايـــــــد.الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــاســـــــــــــــم 

 الــــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

 الــــعضـــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  الــــبــــحــــارنــــة.

 العضـــــــــو الــــدمتورة ســـــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحي  الموســــــــوي.

 الــــعضـــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.
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لعضـــــــــ لع ي  حســـــــــن أبــــل.ا  و الــــدمتور عبــــدا

ـــدا  العجمـــان. ـــدالع ي  عب ـــدمتور عب  العضــــــــو ال

ـــدالحســــــــن المنصــــــــور. ـــدالوهـــاب عب  العضــــــــو عب

ــــــد. ــــــيســــــــــــــ  أحــــــم ــــــي ع ــــــل ــــــعضــــــــــــــو ع  ال

 العضــــــــو الــدمتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الــــــحــــــاجــــــي.

 العضـــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

ـــد ال  اعي ـــد علي محم  .العضــــــــو الـــدمتور محم

ـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــان.  العضــــــــو ال

 الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا إيـــلـــي قضـــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم  الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي ال

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــال  ال

 

 سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد األمين العام لمجلس الشورى. 

 مجلسي الشورى والنواب.غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون 

 

 5 مما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 الداقلية: من و ارة 

نقيب محمد يونس الهرمي رئيس شــعبة اال صــا  بمجلســي ال -1

 .الشورى والنواب واللجان الو ارية بإدارة الش ون القانونية

مال م أو  فيصــــــــل عبدالع ي  النجار من إدارة الشــــــــ ون ال -2

 10 .القانونية
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 و ارة األشغا  وش ون البلديات والت طيط العمراني: من 

 السيد قالد أحمد األنصاري مدير إدارة الت طيط الهيكلي. -

 

 من و ارة ش ون مجلسي الشورى والنواب: 

 5 قانوني.المستشار الالسيد عبدا  عبدالرحمن عبدالملك  -

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 
 

  ة الصناعة والتجارة والسياحةو ارمن: 

 السيد نادر قليل الم يد وميل ش ون التجارة.  -1

 10 حميد يوسف رحمة الوميل المساعد للتجارة المحلية.السيد  -2

 السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشرمات. -3

 السيد جما  علي ناصر باحث قانوني بإدارة حماية المستهلك.  -4

 
  تأمين االجتماعيالهيئة العامة للمن: 

 15 الرئيس التنفيذي.  إيمان مصطف  المرباطي نائب ةالسيد -1

يد -2 بأعما  مدير الشــــــــ ون الســــــــ ة نوا  أحمد عبدالع ي  قائم 

  ال ارجية.

 

مما حضرها الدمتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

 20المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدمتورة فو ية 

األمين العام المساعد لش ون العالقات واإلعالم يوسف الجيب 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش ون الجلسات واللجان، والدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

 25دد من مديري المستشارين القانونيين بالمجلس، مما حضرها ع
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 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل قير، نفتتح 

من الفصل  الثالثمن دور االنعقاد العادي  نيالسابعة والعشرالجلسة 

تالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن ، ونبدأ بالرابعالتشريعي 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام 

 للمجلس. 
 10 

 :األمين العام للمجلس

السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل قير،

أصحاب السعادة: جما  محمد ف رو لوفاة المغفور لها بإذن ا  مل من 

 15أحمد مهدي الحداد في مهمة رسمية و، أم  وجته يرحمها ا   عال 

جاسم أحمد والدمتور سعيد أحمد عبدا  وبتكليف من المجلس، 

 وشكرًا. المه ع للسفر قار  المملكة،
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20ب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. شكرًا، وبهذا يكون النصا

إل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآلنوننتقل 

األخ   فضل فهل هنا  مالحظات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 عبدالرحمن محمد جمشير. 
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 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

لدي  صويب عل  مضبطة الجلسة  شكرًا سيدي الرئيس، 

السابقة، وعل  الكالم الذي قيل عل  لساننا عند مناقشة مشروع القانون 

المتعلق بتعيين األمناء العامين. ما نقل أظهرنا بأننا نريد أن نقلل من 

 5صالحيات السلطة التشريعية التي أعطانا إياها جاللة الملك، وهذا غير 

عل  اإلعالم ونقل في اإلعالم،  صحيح بتا ًا. ولألسف انعكس هذا

أحد النواب بإصدار بيان  أييد للشرعية ومأننا  د  قامومذلك 

الشرعية، وهذا غير صحيح بتا ًا؛ ألن منصب األمين العام موجود في 

، أما 183الالئحة الداقلية التي أصدرت بمرسوم ملكي في المادة 

 10قة األمين العام المساعد فهو منصب مستحدث وليست له عال

بالصالحيات التي أعطانا إياها جاللة الملك. القو  إننا نريد أن نقلل من 

صالحيات السلطة التشريعية التي أعطانا إياها جاللة الملك غير صحيح، 

واستعمل لألسف منصب األمين العام المساعد لتقليل صالحيات األمين 

ود عندما األخ نوار المحم ،العام، والحظنا ذلك. ولدينا مثا  عل  ذلك

 15مان أمينًا عامًا بقي في هذا المنصب من دون صالحيات األمناء العامين 

المساعدين الذين يعينهم الرئيس والذين أقذوا صالحيا ه. نحن نريد من 

 المناقشة فك االشتبا  بين هذين المنصبين، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20في ، ليس لديك  صحيح عل  ما ورد عل  لسانك شكرًا 

المضبطة. إذن هذا الكالم مان من المفترض أن يقا  في الجلسة 

السابقة. أرجو أن يكون المو وع منصبًا عل  أي قطأ ورد في 

األخ عاد   المضبطة، وأال يكون مداقالت ال عالقة لها بذلك.  فضل

 عبدالرحمن المعاودة. 
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

أن ينصب البد كم معاليكم مما ذمر  شكرًا سيدي الرئيس، 

التعديل عل  المضبطة لكن عدم التعليق عل  مالم األخ عبدالرحمن 

جمشير ال يمكن. مالمه مردود عليه جملة و فصيالً، ومالم ال يليق 

 5وله ردود ولكن احترامًا لكالمك ولألخ عبدالرحمن جمشير وللمجلس 

جملة و فصيالً،  لن أُعلق إال بالقو  إن هذا الكالم مردود عليه ومرفوض

 رغبة معاليكم، وشكرًا.عند وسأمتفي بذلك ن والً 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 أدقلتمونا في مو وع ليس مو وعنا.  فضل عل  ملٍشكرًا،  

 األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

التعليق  لدي مالحظة عل  ما قيل وما  م شكرًا سيدي الرئيس، 

 15 عليه.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ما قيل ليس مو وعنا.   

 

 20 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

لن أ طر  إل  هذا المو وع؛ ألن ما منا نريد أن نقوله قلناه في  

الجلسة الما ية. مالحظتي ب صوص اآليباد فقد  م  و يعه علينا ومثيرًا 

ما جاء في المضبطة، وقد طلبنا  ما يتعطل، لذلك ليس لدي  عليق عل 

إعطاءنا أوراقًا وأعطونا جدو  األعما  فقط. اآليباد ال يعمل وهذا معناه 
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أن  تكرم علينا و و ع علينا بأنك مقطوع؛ لذلك نطالب رئاسة المجلس 

المضبطة ورقيًا مع جدو  األعما . فعندما يتعطل اآليباد يكون معنا 

جاء في المضبطة ولكنها ليست دعم  قر. ومنت أ من  أن أصحح ما 

 لدي، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

أنتم أصحاب  جارب وم ضرمون وعلينا أن  عل  ملٍشكرًا،  

نلت م بصحيح المو وع، فإذا نقل شيء ليس عل  لسانكم فنحن عل  

استعداد لتصحيحه، ومل شيء مسجل. أشكر اإلقوان الذين ينقلون 

 10المضبطة فهم حريصون ودائمًا ما نوصيهم بأن ينقلوا ما قيل في الجلسة 

حمن جمشير واألخ بشكل دقيق. الكالم الذي قاله األخ عبدالر

عبدالرحمن المعاودة واألخ أحمد به اد مو ع  قدير واحترام. وأعتقد أنهم 

حريصون عل  هذا المجلس وعل  السلطة التشريعية حرص أي واحد منا، 

ولكن قد   ر   راء من هنا وهنا  وفي األقير ملنا حريصون عل  هذا 

 15 هل هنا  مالحظات أقرى؟المجلس. 

 

 (ال توجد مالحظات)
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20هنا  بيان من مجلس  . قر المضبطة مما وردت إليكمإذن  

، وبهذه المناسبة الذي سيكون غدًا يوم العما  العالمي بمناسبةالشورى 

جاللة الملك قدر هذه الفئة الع ي ة عل  قلوبنا جميعًا بأن جعل أو  يوم 

 فضل بهذه المناسبة. من شهر مايو إجا ة عامة، ولذلك لدينا اليوم بيان 

 األخ عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام للمجلس. 
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 :األمين العام للمجلس

نحن أيضًا في األمانة العامة أقمنا احتفاالً  الرئيس، معاليشكرًا  

وقد شرفه معاليه و م فيه  كريم  ،بهذه المناسبة برعاية معالي الرئيس

بيان مجلس الشورى  مة الطويلة.من الموظفين من ذوي سنوات ال د عدد

 5يسر مجلس  :يوم العما  العالمي الذي يصادف األو  من مايو بمناسبة

الشورى أن يتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إل  جميع عما  مملكة 

البحرين الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، والقاعدة األساسية للتنمية 

االقتصادية والتنموية التي  شهدها المملكة، م مدين أهمية الدور 

ف المجاالت، الذي يطلع به العما  لتحقيق الم يد من اإلنجا ات في م تل

 10وعل  شت  الصعد في ظل ما يحظ  به العما  من رعاية مريمة من 

لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس     قليفة عاهل البالد 

المفدى ــ حفظه ا  ورعاه ــ والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو 

فظه الملكي األمير قليفة بن سلمان    قليفة رئيس الو راء الموقر ــ ح

ا  ورعاه ــ ودعم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد    

 15قليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعل  النائب األو  لرئيس مجلس 

عرب مجلس الشورى عن الو راء ــ حفظه ا  ورعاه ــ وبهذه المناسبة يُ

رة  طلعه إل  مستقبل أفضل للجميع من قال  الجهود والمساعي ال ي

، التي يبذلها عما  مملكة البحرين بما لديهم من رصيد وطني صاد 

راية البحرين قفاقة في مل المحافل،  و اريخ طويل حافل بالعطاء لرفع

 20ولما له من دور بار  ومواقف مشرفة في دعم رؤية البحرين االقتصادية 

، وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى ي مد دعمه للعما  من م2030

الم يد من القوانين والتشريعات التي  حمي العامل البحريني قال  سن 

 و صون مرامته، وشكرًا.
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 :لرئيـــــــــــــــسا

يسرني أن أرحب بوفد برنامج التهيئة للقيادات شكرًا،  

الحكومية في مجلس الشورى، متمنين أن  حقق هذه ال يارة مل ما 

لية سير القوانين من شأنه أن يلبي  طلعا هم واحتياجا هم لمعرفة عم

 5والتشريعات في المملكة، معربين عن ف رنا بمعهد اإلدارة العامة 

والقائمين عليه، والذي يعن  بو ع البرامج وال طط لتطوير الكفاءات 

والكوادر البحرينية في منظومة العمل الم سسي في القطاع العام، 

اح. إن هذه راجين من ا  العلي القدير أن يكلل جهودهم بالتوفيق والنج

أو   يارة لهم للمجلس، ومان من المفترض أن أجتمع معهم لمدة نصف 

 10ساعة، ولكن أقذنا الوقت لساعة ماملة، ومان بودي أن استمر معهم 

لساعات أطو ، فقد استفدنا منهم ومن قبرا هم ومن  جاربهم، ووعدونا 

أن  كون لهم  يارة لمجلس الشورى مل سنة. األقت جميلة علي سلمان 

 م إعداد  حيثالنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى سوف  جلس معهم، 

برنامج لهم في المجلس، وأرجو أن  صب هذه ال يارة في مصلحة 

 15األقت دال   الجميع، فأهالً وسهالً بكم في مجلس الشورى.  فضلي

 جاسم ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

س بودي أن ذن المجلإذنك وإمن بعد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20 رسل رسالة شكر إل  رئيس البرلمان العربي وأعضائه، حيث إن اللجنة 

الم تصة بمناقشة التشريعات النوعية التي  قدم ماقتراحات في الدو  

العربية، والمعنية بالش ون االقتصادية واالجتماعية والشباب والمرأة 

صوص والطفل قامت باإلشادة باالقتراح المقدم من مجلس الشورى ب 

قانون األسرة الموحد في الجلسة العامة للبرلمان العربي في األسبوع 
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اإلشارة إل  أنه بعد االطالع عل  مضمون االقتراح وجدوا  تالما ي، و م

أن هنا  عددًا من النصوص النوعية المتطورة والتي ست دم ميان 

بشكل موحد يجمع ما سيكون أن القانون باألسرة البحرينية، وأشادوا 

ن الفقهين السني والجعفري، وأيضًا  م طرح االقتراح بقانون  من بي

 5شكر ال من المداقالت في جلسة البرلمان العربي، ووجهوا والتقرير 

إل  مجلس الشورى عل   بني مثل هذه المشروعات النوعية، والكالم 

الذي أقوله اآلن موجود في محضر الجلسة العامة للبرلمان العربي، وأيضًا 

اجتماع اللجنة الم تصة، ومما يقا  الشكر واجب لمن  في محضر

 قدر أي مبادرة  شريعية  صب في أي من مجتمعا نا العربية، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وإن شاء ا  سنقوم بإرسا  رسالة شكر إليهم. ننتقل 

ل  فضاآلن إل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالرسائل الواردة. 

 األخ عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 15 

 األمين العام للمجلس:

اقتراح بقانون بتعديل  شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: 

شغا  الطر  إم بشأن 1996( لسنة 2بع  أحكام المرسوم بقانون رقم )

العامة، المقدم من سعادة العضو الدمتور محمد علي حسن علي، وقد 

 20 مت إحالته إل  لجنة المرافق العامة والبيئة مع إقطار لجنة الش ون 

 التشريعية والقانونية، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن إل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  

 25المرسوم مشروع قانون بتعديل بع  أحكام  بأقذ الرأي النهائي عل 
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م بشأن المعامالت اإللكترونية، المرافق 2002نة ( لس28بقانون رقم )

وقد وافق المجلس عل  م، 2015( لسنة 28للمرسوم الملكي رقم )

في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة  القانون مشروع

 نهائية؟
 5 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

التالي ننتقل اآلن إل  البند وإذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.  

 10لجنة الش ون ال ارجية   قريربمناقشة  ال اصمن جدو  األعما  و

ب صوص مشروع قانون بالموافقة عل  النظام  والدفاع واألمن الوطني

)القانون( الموحد لحماية المستهلك لدو  مجلس التعاون لدو  ال ليج 

طلبت قد وم. 2016( لسنة 71المرافق للمرسوم الملكي رقم ) العربية

الحكومة  أجيل النظر في مشروع القانون هذا إل  جلسة قادمة، فهل 

 15 يوافق المجلس عل   أجيل نظر مشروع القانون؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20ننتقل اآلن إل  و  جل نظر مشروع القانون إل  جلسة قادمة.إذن يُ  

لجنة المرافق   قريربمناقشة  ال اصالتالي من جدو  األعما  والبند 

بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة من أرا ي الدفان  العامة والبيئة

بصيغته  ــ البحري للمشاريع اإلسكانية )المعد في  وء االقتراح بقانون

ت  هوة محمد وأطلب من األق .المقدم من مجلس النواب( ــ المعدلة

 25 تفضل.تلاللجنة التوجه إل  المنصة ف ةمقررالكواري 
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 العضو زهوة محمد الكواري:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 إذن يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (73 صفحة /1)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15سنبدأ اآلن بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانون.  

 اللجنة.  ةمقرر تاألق ي فضل

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 دارست اللجنة مشروع القانون حيث ، شكرًا سيدي الرئيس 

 20نوني المستشار القا وبينأعضاء اللجنة  بين بودلت بشأنه وجهات النظر 

لش ون اللجان، واطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش ون التشريعية 

والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م مدًا سالمة المشروع من 

الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت مذلك عل  مذمرة المستشار 

القانوني، مما استأنست برأي و ارة اإلسكان وو ارة األشغا  وش ون 

 25لت طيط العمراني، واقتنعت اللجنة في  وء المناقشات البلديات وا
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بأهمية التوصية بعدم الموافقة عل  مشروع قانون بشأن منح نسبة من 

أرا ي الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية )المعد في  وء االقتراح 

المقدم من مجلس النواب(، وذلك لألسباب  ــ بصيغته المعدلةــ  بقانون

روع القانون يشتر  منح المشاريع اإلسكانية نسبة ال إن مش ــ1 التالية:

 5التي يتم   صيصها للقطاع من أرا ي الدفان البحري  %25عن   قل

ال اص، وبناءً عل  هذه النسبة فقد  كون مساحة األرض من الضآلة 

بمكان بحيث ال  تسع لعددٍ مافٍ من الوحدات التي  قوم و ارة 

إن منح  لك النسبة  ــ2 سكانية.اإلسكان بإنشائها  من مشاريعها اإل

للمشاريع اإلسكانية قد يقع  من مناطق استثمارية سياحية غير مأهولة 

 10بالسكان أو  من مناطق ذات بنية  حتية محدودة الطاقة االستيعابية، 

مما ي دي إل  اإلقال  بالم طط الهيكلي االسترا يجي لمملكة 

لمناطق السكنية بالقرب قحام اإإن  ــ3 في هذا الشأن. م2030البحرين 

 ضرر مثل من المناطق الصناعية قد يسهم في عدة مشامل مستقبلية، 

سامني  لك المناطق من التلوث النا ج من المصانع القريبة، فيما قد 

 15 نشأ العديد من المشامل االجتماعية نتيجة إقامة وحدات سكنية 

نة رف  فكرة وإذ   مد اللج ــ4 بالقرب من مشاريع سياحية واستثمارية.

الدفان البحري لحل مشكلة شح األرا ي في المملكة لما له من  ثار 

بعد اجتماعها مع ــ سلبية عل  البيئة والحياة الفطرية، فقد ا ضح لها 

أن نقص عدد األرا ي الم صصة للمشاريع   ــممثلي الجهات المعنية 

 20سكان، اإلسكانية ليس المشكلة األساسية التي  عاني منها و ارة اإل

حيث  بيّن أن هنا  الكثير من المناطق الم صصة لتلك المشاريع، 

مشروع المدينة الشمالية مثل التي لم يتم امتما  بنائها إل  الوقت الحالي 

في المحافظة الشمالية، ومشروع مدينة شر  سترة بمحافظة العاصمة، 

ن في  وء ما دار مو ومشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية.
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مناقشات وما أبدي من  راء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة 

عدم الموافقة عل  مشروع قانون بشأن منح نسبة من   وصي بما يلي:

أرا ي الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية )المعد في  وء االقتراح 

 المقدم من مجلس النواب( من حيث المبدأ. ــ بصيغته المعدلة ــ بقانون

 5 وشكرًا. مر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ الال م،واأل

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األقت دال  جاسم ال ايد.   فضلي شكرًا، هل هنا  مالحظات؟ 

 

 10 العضو دالل جاسم الزايد:

أ وجه بالشكر إل  اللجنة الموقرة عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 قريرها، وأ فق مع ما انتهت إليه اللجنة من  وصية في هذا الشأن، 

ولكن ينبغي إيضاح بع  األمور فيما يتعلق بجهود اإلقوان واألقوات 

في مجلس النواب  جاه المشاريع اإلسكانية، فهي جهود مقدرة إال أن 

 15تيارها. بالنسبة إل  ما  طرقت له  لك الجهود لم يكونوا موفقين في اق

الحكومة بشأن اإلشكاليات في  طبيق مثل هذا المشروع بقانون، 

وبالنسبة إل  ما أبد ه اللجنة من  فصيالت في هذا الشأن، نحن نناق  

مو وع المشاريع اإلسكانية، وينبغي الوقوف عند ماهية األسباب 

  صيص األرا ي لتعطلها أو رمودها أو السير فيها، ومانت مسألة 

 20للمشاريع اإلسكانية ليست هي المشكلة الرئيسية، بل إن المشكلة 

فر المي انية الم صصة للمشاريع اإلسكانية، وأيضًا في مساندة افي  و

الو ارات األقرى ذات الصلة بالمشاريع اإلسكانية، ونحن شهدنا   ايدًا 

 ذين عل الفي و يرة  و يع بيوت اإلسكان، ومذلك إعطاء المواطنين 

قائمة االنتظار مبلغًا يساندهم في اإليجار، وهذا حق للمواطن مكفو  
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دستوريًا، وينبغ  عل  الدولة أن  عمل جاهدة عل   وفير السكن المالئم 

ن األعداد  كون ما بين ا دياد وان فاض عل  أقاصة وللمواطنين، 

هيئة  حسب مقدمي الطلب. النص مما ورد حت  مع األقذ بمالحظة

شريع واإلفتاء القانوني عندما أقذ بها  عديالً للنص، مان النص الت

 5للمشاريع اإلسكانية  منها صص مدفونة يُمطلقًا، بحيث إن أي أرض 

لقطاع إل  االتي  كون موجهة األرا ي ، وهي %25ما ال يقل عن 

ال اص، وفي هذا الشأن أثيرت هذه األسئلة، هل األرا ي التي 

توفير السكن في  لك لم هلة ست صص مدفان بحري ستكون 

المناطق أم ال؟ وهل ستستن ف موارد أمثر من حيث البنية التحتية في 

 10المناطق التي  كون مأهولة بالسكان، والتي يكون المواطن عادة 

مر احًا للسكن فيها مونها قريبة من المناطق الحيوية؟ نحن أمام مسألة 

ص عند الت صيص أم مت  ستمنح  لك النسبة؟ وهل ستعط  للقطاع ال ا

بعد الت صيص؟ ألننا عندما بنينا الرأي القانوني الذي نتفق بشأنه مع 

المستشارين القانونيين في مجلس النواب مان ذلك في الفترة السابقة 

 15لمسألة منحها للقطاع ال اص، باعتبار أن ملكيتها ستكون  حت 

يتها من لملك  صرف الدولة، لكن إذا نقلت ملكيتها فهذا يعتبر نقالً

ملكية الدولة إل  القطاع ال اص، وعندما يدفنها القطاع ال اص فال 

نملك أن نل مه بت صيص  لك النسبة، حيث إن  لك النسب يمكن أن 

 حدد قبل   صيصها؛ ألنه ال يمكن ربطها بالقطاع ال اص، مما أن 

 20لة  قوية االستثمار أللدولة في مس االقطاع ال اص اليوم يعتبر عضيدً

تصاد الوطني في البلد، وبالتالي يجب أن نضع في اعتبارنا أنه إذا واالق

فمعن   %25فَ القطاع ال اص بالدفان وبعدها سيتم اقتطاع نسبة الـمُلِّّ

وأمثر، في حين  %25ذلك أنني اقتطعت من ماله ال اص ما نسبته 

أن الدولة هي التي يفترض عليها القيام بعملية الدفان والت صيص وليس 
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الستفادة سيكون سببًا لنفور القطاع ال اص من اال اص، وهذا  القطاع

من المناطق التي ستمنح لالستثمار والسياحة أو أي أمر  قر، لذا ينبغي 

فصل ما هو مل م عل  الدولة باعتباره حقًا للمواطن وبين القطاع ال اص، 

وذلك لضمان ما يسند  قوية االقتصاد الوطني في البلد، وقصوصًا مع 

 5و ع اقتصاد جميع الدو  حاليًا. رف  هذا المشروع بقانون ليس   قلب

مر بطًا بمسألة الت صيص بل بمسألة اآللية، اآللية المجدية هي التي ال 

يمكن أن نرفضها، أما بهذه اآللية مع وجود مشاريع عل  أرض الواقع 

 حتا  إل  ما ييسر أمرها لالنتهاء منها فهذا يعني أن المشكلة الرئيسية 

ستهداف األرا ي التي  دفن ا  كمن في أرض الدفان. ب صوص ال

 10وميف ست صص بعد دفنها ينبغي أن يو ع ذلك في  شريع منظم، 

ينظمها بنصوص محددة وا حة  بين مل ما يتعلق بالت صيص والدفان، 

والرسوم ومن ثم ميفية االنتفاع منها و و يعها، فالتشريع ي قذ مونه 

ليه. في األقير أمرر شكري لإلقوة في  شريعًا متكامالً لنبني ع

مجلس النواب عل   بنيهم مثل هذه التوجهات، التي  عكس مدى 

 15اهتمامهم بال دمات اإلسكانية، ولكن في هذا الجانب نسع  للتوافق 

عل  ما يطرح بحيث  كون اآللية موجهة فعالً لما ي دم الحاجة إل  

بذله و ارة  حريك المو وع اإلسكاني، مما نكرر شكرنا لما  

اإلسكان و حديدًا ما ي ص مسألة اإلسراع في و يرة  وفير طلبات 

اإلسكان، والتفريج عن المواطنين للحصو  عل  المسكن، وهذا هو 

 20األمر األساسي الذي يبن  عليه إحسا  المواطن بالر ا والحياة 

 الكريمة، وشكرًا.   
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 إبراهيــم بهـــ اد.شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

أشكر اللجنة ورئيسها عل  التقرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

الراف  لهذا المقترح، الذي أرى أنه يحد من مسألة التطوير العقاري، 

 %25فال يمكن أن أستثمر مبالغ مبيرة في ردم البحار مقابل دفع 

 5و ارة اإلسكان، و ارة اإلسكان لديها  من مساحة األرض المدفونة إل 

 جربة سابقة عندما أرادت إنشاء المدينة الشمالية، فقد  بنت المشروع 

بالكامل، وهي التي قامت بالدفان وبناء البيوت اإلسكانية وفق مستوى 

من أي مشروع دفان للتطوير فيعني ذلك  %25معين، اآلن عندما أَقتطع 

بيوت اإلسكانية ي تلف عن شكل مباني أن أُوجد بُنية  حتية وشكل لل

 10وبيوت المطوّر؛ ألن هنا  نوعين من البيوت، وموني مطورًا ميف 

 من أجل مقترح مقدم من قبِّل مجلس النواب يأ ي بفرض %25أ نا   عن 

من مساحة األرض؟! أرى أن في ذلك إجحافًا للقطاع ال اص،  %25أقذ 

. هنا  مساحات %25برع بـوأرى أن فيه إجحافًا للمطور أيضًا عندما يت

بحرية مبيرة محيطة بالج يرة يمكن لو ارة اإلسكان أن  تول  مو وع 

 15أقرى  غطي احتياجات المواطنين مثل المدينة  االدفان و نشئ مدنً

الشمالية. أعتقد أن اللجنة عندما رفضت المقترح وجدت أن النواب  حت 

أوا أن يتقدموا  غط المواطنين، و حت  غط االحتياجات اإلسكانية فر

برغبة ــ  بنته الحكومة وجاء بصفته  ابمقترح ــ حيث مان اقتراحً

قانونًا، لكن ال يمكن أن أقبل مل مقترح بقانون وأحمّل المطورين 

 20قيمة هذه الكلفة، لذا أرى أن اللجنة أصابت برفضها هذا المقترح أو 

مناطق المشروع بقانون، وإن شاء ا   تحر  و ارة اإلسكان إلنشاء 

 أقرى أسوة بالمدينة الشمالية، وشكرًا.    اومدنً
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ قميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 5والشكر موصو  إل   مالئنا في مجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

النواب، أرى أن اإلقوة في لجنة المرافق العامة والبيئة قد أصابوا مبد 

الحقيقة حينما رفضوا هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث إن 

األسباب األربعة التي ساقتها اللجنة لها من الوجاهة برف  هذا المشروع 

 واألقت دال  ال ايد بذمر هذه  ــ مما  فضل األخ أحمد به اد

 10األسباب ــ وهي أسباب جديرة باالهتمام و ستحق األقذ بها، وهي التي 

رف  هذا المقترح، حيث ال يمكن بحا  من إل  دعت اللجنة الموقرة 

من مساحة األرا ي الم صصة للمشاريع  %25األحوا  أن يتم   صيص 

سياحية أو للمشاريع اإلسكانية، مون هذه المشاريع إما للمشاريع ال

الصناعية وبالتالي ال يمكن أن  كون هنا  مناطق سكنية م تلطة مع 

 15مناطق صناعية وسياحية، مما ال أعتقد أن أهالي المنطقة يمكن أن 

يقبلوا العي  في مثل هذه المناطق، لذلك أرى أن ما  فضلت به اللجنة 

للجنة، هو عين الصواب، وجدير بمجلسكم الموقر أن يأقذ بتوصية ا

 وشكرًا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

بسم ا  الرحمن الرحيم، والحمد    شكرًا سيدي الرئيس، 

 25والصالة والسالم عل  رسو  ا . أرى أن في المقترح نقصًا ولكن 
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هتمام، من الجيد أن ندافع عن القطاع فكر ه فكرة جيدة وجديرة باال

ال اص وعن أموا  المستثمرين وعن حقو  اآلقرين، ولكن أيضًا يجب 

أن ننظر إل  مصلحة المواطن، أحيانًا قد  دفن ج يرة و ُدفن معها 

لصيد األسما ، وهذا يعني قطع ر   ثالثمائة أسرة  (حظرة)ثالثمائة 

 5لضرر الذي سيلحق بالبيئة وثالثمائة بحار يستر   منها، ناهيك عن ا

أيضًا، فهو لن ي ثر فقط في الحظائر بل في البحر عمومًا، المقترح 

بقانون يقو  لإلسكان، وحت  لو مان لإلسكان فليس من الواجب أن 

 كون بيو ًا، القضية ليست في األقذ من القطاع ال اص الذي سيشتري 

  صص من  األرض التي سيدفنها، لكن عندما  منح هذه األرا ي أو

 10قبل الدولة للمواطنين فالريع سيكون للدولة، بحيث  حدده للمواطن 

وقصوصًا المواطن الذي سيتأثر من هذا الدفان سواء مان بحارًا أو 

غيره ممن ستر فع عليه أسعار األرا ي. في الحقيقة نريد أن ندعم 

مي انية الدولة، لكن ال نريد أن يدفع القطاع ال اص الثمن. نحن نشكر 

بع  الم سسات، وبال صوص بيت التمويل الكويتي الذي ساهم بس اء 

 15مع مجموعة مبيرة من الذين  ضرروا من الدفان، وممن مانوا متمي ين 

أمثر من غيرهم إلر اء المواطنين الذين  ضرروا من أهالي المحر  

وقاللي والدير وسماهيج والحد، الشاهد هو أن فكرة المشروع يجب 

ر، فما ذهبت إليه اللجنة صحيح بشأن مونه بهذه أال  وأد وأن  طو

الطريقة ال يرق  ألن يكون مشروع قانون يمكن أن يعتمد ويوافق عليه، 

 20لكن أ من  أال  رف  الفكرة في حد ذا ها، بل أن يوافق عل  مل 

مشروع يستفيد منه القطاع ال اص أو غيره بدون  حميل القطاع ال اص 

 مردوده للمواطن، وشكرًا. يكون  االثقل في أن ي صص ج ءً
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 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون  األخشكرًا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

والشكر موصو  إل  اإلقوة األعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

معاودة ب صوص التضرر ، بالنسبة إل  مالم األخ عاد  ال حدثواالذين 

من الدفان وقالف ذلك، الحكومة حينها ــ وأنا من بيئة بحرية هي 

 الحد، ومل الحظائر حو  الحد وقالف الحد ــ عو ت أصحاب

 10يه اللجنة من ، هذا هو األمر األو . األمر اآلقر، ما ذهبت إلالحظائر

ال  بعدم إمكانية  حقيق هذا المقترح بقانون، وأي مقترح بقانونرأي 

يُمكن  طبيقه في الواقع فهو ال يُعتبر قابالً للحياة مُستقبالً. بالنسبة إل  

األرا ي المدفونة حاليًا مثلما  فضل األخ أحمد به اد، الحكومة ــ ممثلة 

في و ارة اإلسكان ــ بادرت بنفسها بدفان أمامن استرا يجية للمشاريع 

 15المثا  ــ مما  اإلسكانية ولم ي الطها أي مشروع  قر، عل  سبيل

 فضل األخ أحمد به اد ومن قبله األقت دال  ال ايد ــ المدينة الشمالية، 

وشر  الحد في المحر ، باإل افة إل  دفان سابق في شما  المحر  

في الساية، ومعظم هذا الدفان ذهب إل  مشاريع إسكانية، سواء قامت 

ببناء وحدا هم و ارة اإلسكان ببنائها أو منحت أرا ي وقام المواطنون 

 20السكنية ال اصة، باإل افة مذلك إل  مشروع شر  سترة، فكل 

المحافظات مغطاة حاليًا بمساحات أراضٍ استرا يجية صالحة للتمدد 

المستقبلي، وو ارة اإلسكان ــ والحكومة عمومًا ــ أقذت عل  نفسها 

ألف وحدة من  25م بناء 2018م/2015في برنامج عمل الحكومة ألعوام 

ألف وحدة وجه إل  بنائها جاللة الملك، والمشروع سيسير في  40 أصل



 

 27المضبطة       م30/4/2017 ( 30)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

البرنامج الالحق في الفصل التشريعي القادم من قال  برنامج عمل 

الحكومة، فليست هنا  إشكالية حاليًا في األرا ي مما بيّنت اللجنة 

في  قريرها. بالنسبة إل  المشاريع اإلسكانية هنا  عدة عوامل 

حية الموقع والمي انية المعتمدة للمشروع، والتصاميم متداقلة، مثل صال

 5المطلوبة للمشروع، فهنا  عدة عناصر  دقل في هذا األمر، وليست 

القضية قضية فقط أرض، وأن المطلوب دفان للقطاع ال اص ثم نمنح 

للمشاريع اإلسكانية. لدي مثا : لو  م دفن مساحة مائة ألف  %25منه 

فإننا نتكلم عن أقذ  ــ لو  م  طبيقهــ متر، بحسب نص هذا القانون 

ألف متر مربع، وحاليًا مساحة البيوت التي  ُعط  من و ارة  25مساحة 

 10ألف متر  25مترًا مربعًا للبيت الواحد، ولو قسّمنا الـ 250اإلسكان هي 

وحدة سكنية، وو ارة  100مترًا مربعًا فسيكون النا ج  250مربع عل  الـ

بناء  الف الوحدات في المشروع الواحد، ومشروع اإلسكان  قوم حاليًا ب

 الف وحدة  4شر  الحد عل  سبيل المثا  الو ارة مُل مة فيه ببناء 

مراحل، حاليًا انتهت المرحلة األول ،  4أو  3سكنية، وذلك عل  

 15والمرحلة الثانية في طور االنتهاء، ثم  تبعهما المرحلة الثالثة ثم المرحلة 

لمشروع مامالً. إذن المسألة ليست في قضية الدفان الرابعة حت  ينتهي ا

أو قضية منح ج ء من األرا ي التي   صص للقطاع ال اص، فالقطاع 

ال اص هو قطاع مستثمر، يستثمر في الصناعة ويستثمر في ال دمات 

اللوجستية، وقدمات اإلمداد وقالفها، وعندما  ُدفن المنطقة المحددة 

 20يمكن وال يُقبل أن   الطها مشاريع أقرى  فإنها  ُدفن لغرض مُحدد، وال

في المكان نفسه؛ البُنية التحتية المطلوبة لمشروع صناعي غير البُنية 

المطلوبة لمشروع إسكاني، فالقضية فيها  داقل في  صنيف األرا ي، 

وهو أمر نعمل عليه حاليًا في الحكومة من قال  اللجنة العُليا للتصنيف 

لعهد، وأعني الت طيط العمراني و صنيف برئاسة صاحب السمو ولي ا
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األرا ي، وقد انتهت اللجنة من مل مناطق البحرين، فنحن صنفنا مل 

هذه المناطق، ثم يُستحدث الدفان في منطقة صُنفت عل  أنها ــ عل  

سبيل المثا  ــ استثمارية، فكيف نأ ي ونقو  إن ج ءًا منها البد أن 

د  المعاودة الذي قا  إن الفكرة يكون إسكانيًا؟! احترم رأي األخ عا

 5مقبولة، ولكن أقالفه في أن الفكرة غير مقبولة، ويجب أن يكون 

هنا  ا جاه  قر، ويجب أن يكون هنا  دعم للمشاريع اإلسكانية 

بطريقة أقرى وليس عبر هذا القانون الذي نتصور أنه غير قابل للحياة 

 لو  م إقراره، وشكرًا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

أريد أن أبيّن نقطة واحدة لســـــــعادة  شـــــــكرًا ســـــــيدي الرئيس، 

 15الو ير، أنني لم اشـــــتر  أن يكون االســـــتقطاع لإلســـــكان، وقلت إن 

االشترا  لإلسكان بهذه الحالة غير صحيح ألنه ربما  كون المنطقة 

 صناعية أو غيرها من التصنيفات، ولذلك وجب التنبيه، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20يســرني أن أرحب بأبنائنا وبنا نا طلبة وطالبات مدرســة شــكرًا،  

بيان البحرين النموذجية ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين أن  حمل 

لهم هذه ال يارة في طيا ها الكثير من الفائدة والمعرفة الميدانية التي 

من قاللها يُمكنهم االطالع عل  سير العملية التشريعية في المملكة، 

شـــــــــاد نا بالرعاية واالهتمام اللذين  وليهما و ارة التربية معربين عن إ
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والتعليم وإدارة المدرســـــــــة ألبنائنا وبنا نا الطلبة، و ســــــــ يرهما مل 

اإلمكانيات لهم من قال  ال يارات الميدانية، متمنين لهم دوام التوفيق 

 فضل األخ ف اد أحمد والنجاح، وأهالً وسهالً بكم في مجلس الشورى. 

 . يس اللجنةرئ الحاجي

 5 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

والشـــكر موصـــو  إل  جميع أعضـــاء  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

قانون. اللجنة  المجلس عل   أييدهم قرار اللجنة برف  هذا المقترح ب

عندما رفضــــت هذا المقترح بقانون مانت لديها أســــباب وجيهة، أولها 

 10م، 2030ام أن هنــا  م ططًــا هيكليًــا اســــــــترا يجيًــا للبحرين حت  عــ

م، 2030يتضــــــــمن مل المناطق الســــــــكنية في هذه ال طة حت  عام 

وهذا المقترح يُ ل بهذا الم طط وبمشـــــــــاريعه وأهدافه. وأريد هنا أن 

اســـتدر  وأقو  إن قيار الدفان في  قرير اللجنة ليس هو ال يار األمثل 

لبناء الوحدات الســــــــكنية لضــــــــرره عل  البيئة، ونحن نتفهم هواجس 

ئة البحرية، ولكن وم اوف اإل بالبي  15قوان في المجلس من اإل ــــــــرار 

المشــــروع في حد ذا ه من الصــــعب  حقيقه من الناحية العملية، واليوم 

نحن لدينا مثا  منطقة المعامير التي  شــهد اقتال  المناطق الصــناعية 

مع المناطق السكنية، وهنا  الكثير من اآلثار الضارة بالبيئة وبصحة 

طية ذلك في الصــحف عدة مرات، فهل نكرر هذا النا ، وقد  مت  غ

 20ال طأ عبر اقتراح بقانون يضــــع الســــكن وســــط مناطق صــــناعية قد 

 كون فيها مصــــانع لها انبعاثا ها ال طيرة من غا ات أو غيرها؟! ثانيًا: 

، فما هو الحد األعل ؟ لو  مت %25المقترح جاء بتحديد حدٍ أدن  

؟ هل هذا يُمكن %60أو  50فهل الحد األعل   %25الموافقة عل  

 طبيقه عل  أراضٍ  م   صــيصــها لمشــاريع صــناعية أو اســتثمارية؟ وما 
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هي ميفية االقتطاع؟ هل يتم االقتطاع قبل أن  وهب هذه األرا ــــــــي 

للمطورين أو المســتثمرين أم بعد ذلك؟ إذا مان االقتطاع بعد الهبة فإن 

ك األرض في األمر م الفة دســــــــتورية وا ــــــــحة، حيث إنه ما أن يمل

ش ص ما ال  ستطيع أن  أقذ منها شيئًا، وهذا بصريح نصوص دستور 

 5مملكة البحرين. هنا  بع  األرا ي صغيرة، وهي من الضآلة بحيث 

مســـــامن، وإذا  8أو  7منها ال  كفي حت  إلنشـــــاء  %25أن نســـــبة 

مانت هذه األرا ـــــي م صـــــصـــــة لمناطق صـــــناعية فإن التوصـــــيالت 

كون متوا ــــــــعة، بعكس المناطق والمرافق ال اصــــــــة بها ســــــــوف  

الم صصة لمشاريع إسكانية؛ وإذا مانت بالقرب من مناطق سياحية 

مارية فســــــــوف يبدأ هنا التو ر وال الفات االجتماعية بين   10أو اســــــــتث

اإلســـكان وبين المناطق االســـتثمارية والســـياحية، وهذا أحد األســـباب 

قرير و ارة   وبعــد قراءةالتي أقــذت بهــا اللجنــة. نحن في اجتمــاعــا نــا 

اإلســكان، وهي مشــكورة عل  مل ما  بذله من مشــاريع  ــ مة في 

شر  سترة في العاصمة، وفي شر  الحد، والمدينة الشمالية، والقرى 

 15عتقد أن نعل  اقتالفها، وبالشرامة مع المطورين في القطاع ال اص، 

قانون جاء غير متوائم مع ال طط الكبيرة التي  عدها  هذا االقتراح ب

ا الم طط االســــترا يجي لعام  و ارة اإلســــكان ومذلك الدولة، وأيضــــً

م. أنا أرى من مداقالت األعضاء أنهم ملهم موافقون عل   وصية 2030

اللجنة، وال داعي لتطويل المسألة، ولنطرح األمر للتصويت وننتهي منه، 

 20 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 . مقررة اللجنةشكرًا،  فضلي األقت  
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 زهوة محمد الكواري: العضو

بداية أشكر جميع المتحدثين وأثمن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 راءهم، ولدي بع  المالحظات التي  ع    وصية اللجنة. أوالً: فكرة 

الدفان مرفو ة من عدد مبير من أعضاء المجلس الموجودين ألن 

 5فكرة الدفان غير مجدية إليجاد حلو  إسكانية. البد من إيجاد حلو  

نية أمثر استدامة من المعمو  به اآلن، والبد أن يكون هنا  إسكا

مستوى معين نأقذه بالتقادم، وهنا  حلو  إسكانية متطورة مستديمة 

يجب األقذ بها لحل مشكلة اإلسكان. أنا أثمن  راء المتعاطفين مع 

المقترح بقانون ولكن المشروع  م رفضه لعدم وجود  ليات وا حة 

 10 نسبة لها حد أدن  وحد أقص ؟ وهل هيلتحديد النسب، وهل ال

م صصة بتصنيف معين؟ ما نقوله هو أن الفكرة ربما  كون فكرة 

جيدة ولكن اآلليات الموجودة التي  م و عها في هذا المشروع غير 

وا حة ولن   دي الغرض الذي من أجله و عت الفكرة. ثانيًا: بالنسبة 

 ين اآلن ــ ومن قبل إل  مالحظة األخ عاد  المعاودة نقو  إن البحر

 15أيضًا ــ  ضع قطة للتعويضات، والتعويضات التي  تم ألي مشروع 

إسكاني سواء مان المشروع إسكانيًا أو صناعيًا أو استثماريًا البد أن 

 كون ال طة ــ أعني قطة التعويضات ــ بناء عل  دراسات مفصَّلة وقيمة 

رر بيئيًا أو حقيقية وفعلية للضرر الذي سوف يقع، سواء مان الض

اجتماعيًا أو حت  عل  الصيادين، فهذا األمر ليس جديدًا علينا في 

 20البحرين، بل هو معمو  به في جميع المشاريع االستثمارية ومشاريع 

المدن بما فيها مشاريع اإلسكان نفسها، أعني إذا مان هنا  مشروع 

م، ن منه من الصيادين أو غيرهوإسكاني يحتا  إل  دفان وهنا  متضرر

فإنه يتم حساب هذه القيمة و عويضهم بقدر الضرر، فهذا األمر موجود 
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ونحتا  إل   فعيله أمثر، وأ من  أن يع   ذلك  وصية اللجنة ويوافق 

 عليها اإلقوة األعضاء، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 قوي:العضو الدكتورة سوسن حاجي ت

صباح ال ير جميعًا، سوف أقو  قصة  شكرًا سيدي الرئيس، 

م مان و ير ش ون البلديات هو 2012في عام  ،صغيرة ألذمر األعضاء

 10الدمتور جمعة الكعبي )ا  يذمره بال ير(، وال نعلم أين هو اآلن؟ 

وحينها  قدمت بمقترح مع عدد من أعضاء مجلس النواب وهو بشأن 

من المشاريع ال اصة لتكون سواحل للعامة، وقد  %40  صيص نسبة 

، وقلت له: لم  قصر، %50البلديات  نذا  إننا ن صص ش ون قا  و ير 

هل لديك قانون؟ قا : ال، فقلت له: إذن هذا القانون يفي بالغرض، فإذا 

 15من السواحل للعامة، واقترحت أن  كون  %50منت اليوم قد قصصت 

منها للمشاريع اإلسكانية، فكيف ستستفيد الدولة من  %25نسبة 

   و رفعاألمواالمشاريع إن مانت مشاريع  نموية اقتصادية مي  در 

اقتصاد البلد؟ أ وجه بالشكر إل  رئيس اللجنة وإل  أعضاء اللجنة، 

ومذلك أ وجه بالشكر إل  أعضاء مجلس النواب ألن عليهم  غطًا 

 20توفير الراحة للمواطن، وقد  كون فكرة هذا المقترح جيدة ولكن ال ل

يمكن أن نحققه عل  أرض الواقع. مما أنه ليس من العدالة أن أقصص 

سكنية داقل المنطقة لفئة معينة من النا  قد و عت عليهم أو وحدات 

قد  و ع عليهم، وأقصص مناطق بحرية لفئة من النا  غير  لك الفئة، 

 هساويا، هذا واجهته بحرية واآلقر واجهت تي المي ان لم تفهنا مأن مف
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غير بحرية، وقيمة البيوت واألرا ي سوف   تلف أيضًا. أعتقد أن 

أمور  4دو  المتحضرة أمبر ولكنها  قوم عل  مساحة شواطئ ال

محددة، الشواطئ إما أن   صص لموانئ أو  كون واجهة  ستفيد منها 

الدولة اقتصاديًا من قال   نفيذ مشاريع معينة أو  كون مناطق صناعية 

 5، أعتقد أن المكرمة أنفسهمرفه النا  عن يأو  كون شواطئ عامة ل

ة من قال  قطة  متد إل  عدد ألف وحدة سكني 40الملكية بت صيص 

من الطلبات اإلسكانية. مما  %95أو  90من السنوات مفيلة بتغطية 

أن البحرين غنية باألرا ي، قد  كون موجودة إل  فترة محددة ومن ثم 

ستنفد، ولكن اليوم األرا ي موجودة وقطط اإلسكان وا حة في 

 10الشورى   و يع األرا ي. وأ يف إل  مالم سعادة و ير ش ون مجلسي

والنواب عندما  حدث عن شر  المحر ، أن هنا  أرا ي في سترة 

والنبيه صالح، و م و ع قطط إسكانية لهذه المناطق، ولكن هنا  

مناطق أقرى قد  كون الدولة أحو  إل  أن   صصها لمشاريع 

استثمارية. هذه النقا  التي أحببت  و يحها، وأؤيد رف  هذا 

 15 المشروع، وشكرًا.

 

 ـــــــــــــس:الرئيــ

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد. 

 

 20 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

منت أنوي سحب اسمي من قائمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

المتحدثين وأمتفي بما قيل بناء عل  رغبة اإلقوة األعضاء، لوال سماعي  

وص مداقلة بع  المداقالت، فأحببت أن أو ح بع  األمور. ب ص

مجلسي الشورى والنواب التي جاءت وا حة وغطت ش ون سعادة و ير 
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الكثير من الجوانب، و  وف بع  اإلقوة من األ رار التي ستلحق 

هنا   عويضات دفعت، أحببت أن وأن ور(، ظبالمواطن أو أصحاب )الح

أقو  إن أي مطور يحصل عل  رقصة دفان البد أن يأقذ موافقة من 

ش ون الت طيط العمراني يضعون  العمراني، واإلقوة في ش ون الت طيط

 5مل التصورات ألي مشروع  طوير، سواء من ناحية إيجابية أو ناحية 

سلبية. ب صوص المواطنين، هم يستفيدون من السواحل، وبحسب قانون 

مترًا  50البلديات فإن من لديه أرض عل  الساحل يجب أن يبتعد مسافة 

ساحة للسواحل العامة، هذا بحسب اعتقادي، عن الساحل لتر  هذه الم

أال يوجد أحد من البلديات لي مد لنا هذا األمر؟ هنا  استفادة مبيرة 

 10للمواطن، سواء من قال  مو وع السواحل ــ حيث يجبر المطور عل  

مترًا ــ أو من قال  األرا ي التي ستدفنها الو ارة  50االبتعاد مسافة 

المواطنين. أ من  الحصو  عل  إجابة من المعنية بتو يع الهبات عل  

 البلديات، وشكرًا. ش ون 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدمتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

الحديث، والرأي  فيأ فق مع من سبقني  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20السائد هو أن المجلس واللجنة مانا يريان أن أي رأي يساهم في حلحلة 

المسألة اإلسكانية هو رأي نبيل ومقبو ، واللجنة عندما رفضت هذا 

أن مشروع القانون لم  ــ1المشروع رفضته لثالثة أسباب رئيسية وهي: 

را ي يحدد الضوابط واآلليات التي عل   وئها يمكن أن  منح األ

أن األرا ي المقترح   صيصها لإلسكان قد ال  كون  ــ2المدفونة. 
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 تليس ــ3مالئمة من الناحية البيئية أو الجغرافية أو من ناحية  صنيفها. 

را ي، هنا  األالمشكلة في مو وع اإلسكان هي مشكلة  وافر 

م طط هيكلي استرا يجي يحدد األرا ي الصالحة أو التي من 

  صيصها لإلسكان، واللجنة بنت رأيها عل  هذه المعايير المفترض 

 5الثالثة، وبالتالي رفضت مشروع القانون من حيث المبدأ ولم  رف  

فكرة حل المشكلة اإلسكانية، وأعتقد أن الرأي السائد في المجلس 

 يساند هذا الرأي، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 معاودة.شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن ال 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

لم أمن أود أن أ يد، ولكن أعتقد أن  شكرًا سيدي الرئيس، 

، ولذلك أقو : لألسف من الفائدة شيءأُقِّذَ هذا المشروع المسكين 

 15ب صوص ما ذمر ه األقت  .أقذنا نقا  الضعف ولم نأقذ الفكرة

رًا بيأن هنا  عمالً مالفا لة مقررة اللجنة وسعادة الو ير، ال نشك في 

في هذه المشاريع، وهذه المشاريع في األصل يجب أن  كون في قدمة 

المواطن، مثالً: المنطقة الصناعية هي ل دمة الوطن، وقدمة الوطن 

قدمة للمواطن، وال شك في ذلك، ولكن أحيانًا  كون هنا  مشاريع 

 20اطن، يستفاد منها ماديًا، فيجب أن  كون هنا  مصلحة مباشرة للمو

المصلحة غير المباشرة موجودة، هذه هي الفكرة، أما الكالم ــ ال 

ــ الذي قيل وهو أن هذا  الحديثأريد أن أذمر أسماء حت  ال  طلب 

مله في مصلحة المواطن فهو صحيح ولكن مصلحة المواطن المتحققة 

غير مباشرة، ومل ذلك للقطاع ال اص، وهذا األقير يفكر في 
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ا، ونحن لسنا  د القطاع ال اص، ولكن يجب أال مصلحته وربحه طبعً

النسبة  أند الفكرة بسبب نقا   عف في هذا المشروع، مثل وأ 

 مبيرة أو اآللية قاطئة أو غير ذلك، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

أحمد األنصاري مدير إدارة الت طيط شكرًا،  فضل األخ قالد  

 .ات والت طيط العمرانيالهيكلي بو ارة األشغا  وش ون البلدي

 

 مدير إدارة التخطيط الهيكلي بوزارة األشغال 

 10 :رانيــــؤون البلديات والتخطيط العمــــوش

ب صوص مو وع السواحل ال يوجد لدينا  شكرًا سيدي الرئيس، 

مترًا عن الساحل، ولكن الم طط  50قانون يل م باالبتعاد مسافة 

م به 2007اللة الملك في عام االسترا يجي الوطني المعتمد من قبل ج

من  %50( بأن   صص نسبة SOM وصية من الشرمة االستشارية )

 15طو  السواحل للسواحل العامة، فإذا مانت األرض التي  طل عل  البحر 

متر من الواجهة البحرية  100متر ي صص  200واجهتها البحرية  طو 

مة، والعمق ال لالستعماالت العامة أو مما نقو : ساحل بحري مفتوح للعا

يحدد وهو يعتمد عل  طبيعة األرض ونوع االست دام، فاألرض التي ليس 

مترًا، فبع  األرا ي واجهتها  50قذ منها  لها عمق مبير ال أستطيع أن 

 20مبيرة ولكن العمق صغير جدًا، وفي المقابل  مار  بع  االستعماالت 

مع المالك  السياحية والتجارية عل  هذه األرض، وهذا يتم بالتفاوض

وليس قانونًا، وهو  من الشرو  الت طيطية للموافقة عل  المشروع، 

 وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي  قوي.  

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 5أحمد األنصاري، األخ قالد أؤمد مالم  شكرًا سيدي الرئيس، 

قانون يل م بت صيص مساحة معينة من الشاطئ للعامة، حاليًا ال يوجد 

بل يوجد مشروع قانون لدى مجلس النواب جاء بناء عل  اقتراح بقانون، 

وهذا االقتراح بقانون أنا من  قدمت به، وأعتقد أن و ير ش ون مجلسي 

الشورى والنواب عل  دراية بذلك، وما ا  هذا المشروع يبحث، وبإذن 

 10 ، وشكرًا.ا  سيكون قانونًا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أقرىهل هنا  مالحظات شكرًا،  

 

 15 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 . مقررة اللجنة بقراءة  وصية اللجنة فضلي األقت  

 

 20 العضو زهوة محمد الكواري:

من حيث   وصي اللجنة بعدم الموافقة شكرًا سيدي الرئيس، 

ن بشأن منح نسبة من أرا ي الدفان البحري المبدأ عل  مشروع قانو

بصيغته »للمشاريع اإلسكانية، المعد في  وء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.« المعدلة

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

برف  مشروع القانون من  اللجنة  وصيةهل يوافق المجلس عل   

 ؟حيث المبدأ

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 إل  البند. وننتقل اآلن يُرف  مشروع القانون من حيث المبدأإذن  

التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة  قرير لجنة ال دمات 

 10ب صوص قرار مجلس النواب حو  قرار مجلس الشورى بشأن مشروع 

م 2008لسنة  3من القانون رقم  السادسةمن المادة  1قانون بتعديل البند 

بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المعد في  وء االقتراح بقانون 

محمد وأطلب من األخ الدمتور منصور  .المقدم من مجلس النواب

 سرحان مقرر اللجنة التوجه إل  المنصة فليتفضل.

 15 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 إذن يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (84صفحة  /2)انظر الملحق  

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 10 دارست اللجنة مشروع القانون  شكرًا سيدي الرئيس، 

واستعر ت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة 

والمستشار القانوني لش ون اللجان والمستشار القانوني المساعد، 

واطلعت اللجنة عل   قرير مجلس النواب ومرفقا ه. يتكون مشروع 

مواد، نصت المادة األول  منه عل  إنشاء  4قانون ب الف الديباجة من ال

 15شرمة استثمارية يعهد بإدار ها إل  فريق فني مت صص يتمتع بكفاءة 

عالية في استثمار أموا  الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وبما ال يتعارض 

مع الشريعة اإلسالمية، و  ضع في رقابتها إل  مصرف البحرين 

 ي وديوان الرقابة المالية، مما نصت المادة الثانية عل  أن  قوم المرم

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بتعديل و وفيق أو اعها قال  سنة واحدة 

 20من  اريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة مل حكم يتعارض 

يظهر مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة  نفيذية. 

وبما ال يتعارض مع الشريعة » من ذلك أن جوهر التعديل هو إ افة عبارة

( من المادة السادسة من القانون المذمور، 1إل  البند )« اإلسالمية
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بحيث  توافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي مع أحكام 

قرار وبعد  دار  اللجنة لقرار مجلس النواب بشأن الشريعة اإلسالمية. 

مجلس الشورى ب صوص مشروع قانون )مصاغ بناء عل  اقتراح بقانون 

( من المادة السادسة من القانون 1مقدم من مجلس النواب( بتعديل البند )

 5بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي؛ قلصت  م2008( لسنة 1رقم )

من اللجنة إل  التوصية بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة 

 حيث المبدأ عل  مشروع القانون المذمور، وذلك لالعتبارات التالية: 

. إن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وبصفتها المس ولة من الناحية 1

القانونية عن الصناديق التقاعدية  سع  دائمًا لضمان المحافظة عل  

 10ية، وذلك أموا  الصناديق و أمين قدر ها عل  الوفاء بالت اما ها المستقبل

عبر االستثمارات اآلمنة، وهي  سع  دائمًا للعمل عل   وافق استثمارا ها 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية مت   وافرت الفرص واالستثمارات 

. أنا  مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين 2المناسبة في الداقل وال ار . 

( من 1د )االجتماعي بشرمة إدارة األصو  والتي  أسست  نفيذًا للبن

 15بشأن الهيئة العامة للتأمين  2008( لسنة 3( من القانون رقم )6المادة )

االجتماعي، وهي شرمة قا عة لرقابة مصرف البحرين المرم ي 

وديوان الرقابة المالية واإلدارية، وللشرمة مجلس إدارة وإدارة  نفيذية 

لشرمة أنا  بها استثمار أموا  الهيئة، حيث يمكن  ؛مستقلة عن الهيئة

 إدارة األصو  مراعاة  وافق استثمارات مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

 20. إن شرمة إدارة أصو  الهيئة  ستثمر أصولها في مملكة البحرين 3

وفقًا للقوانين والتشريعات المعمو  بها والمنظمة للعمل االستثماري بما 

في ذلك األنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المرم ي، مما 

 ستثمر الشرمة ج ءًا من أصو  الهيئة قار  البحرين وفقًا لسياسة 

التو يع الجغرافي لألصو  بهدف الحفاظ عل  أموا  الصناديق المستثمرة 
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مع  مان الحصو  عل  أج ى عائد من االستثمار وفق دراسة معدة من 

قبل شرمة استثمارية مالية عالمية  تضمن  و يعًا نوعيًا وجغرافيًا 

رات الهيئة وفق نسب  و يع األصو  في مل صندو  من الصناديق الستثما

التابعة للهيئة مع األقذ في االعتبار المرم  المالي وااللت امات 

 5. من األفضل  نويع مصادر 4المستقبلية لكل صندو  عل  حدة. 

االستثمار لتقليل الم اطر و يادة العوائد، حيث إنه من الصعوبة  قييد 

لهيئة العامة للتأمين االجتماعي و حديد مجاال ها، استثمارات أموا  ا

نظرًا ل طورة اقتصار استثمار جميع أموا  الهيئة العامة للتأمين 

. إن  طبيق مشروع  عديل القانون من 5االجتماعي في استثمارات محددة. 

 10شأنه  قليل الفرص االستثمارية و حقيق أمبر العوائد المضمونة وفقًا 

سوا  المحلية والعالمية، األمر الذي سينعكس سلبًا لما هو متاح في األ

عل  الم ايا التقاعدية. في  وء مل ذلك  رى اللجنة التوصية بالتمسك 

بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل  مشروع قانون 

 م2008( لسنة 3( من المادة السادسة من القانون رقم )1بتعديل البند )

 15لعامة للتأمين االجتماعي، واألمر معروض عل  المجلس بشأن الهيئة ا

 الموقر ال  اذ ما يل م، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 فضل األخ عبدالوهاب عبدالحسن  شكرًا، هل هنا  مالحظات؟ 

 20 المنصور.

 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

أنا أحد أعضـــــاء لجنة ال دمات التي  شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس، 

ناقشــــت هذا المشــــروع بقانون. عندما ناقشــــنا هذا المو ــــوع في لجنة 
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ال دمات حرصـــنا عل  عدم و ـــع قيود مثيرة عل  ميفية االســـتثمار 

قناعةً منا بأن من  م اقتيارهم عل  مفاءة  امة للقيام بالمهمة، هذا 

د يضــــيق المســــاحة التي أوالً. ثانيًا: إن من شــــأن و ــــع مثير من القيو

عما  التقاعد، وبالتالي ي ثر عل  معاشـــــات روا فيها ثمأن يســـــتمكن ي

 5المتقاعدين. ثالثًا: مل التقارير التي  صــــــدر عن المت صــــــصــــــين في 

الصناديق الثالثة  شير إل  قلة الواردات مقارنة بالمصروفات. رابعًا: من 

وا ب  قاعدية ي يد المتوقع أن عدد المتقاعدين الذين يحق لهم استالم ر

ربما عل  عدد من يشـــترمون أو من يلت مون بدفع اشـــترامات اآلن أو 

 في المستقبل القريب، وشكرًا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 15 وبما ال»لدي وقفة فقط مع عبارة  شــــــــكرًا ســــــــيدي الرئيس، 

نطلب بمعن  أننا ، ســـنقو  ال نوافق، «يتعارض مع الشـــريعة اإلســـالمية

ى أن األمر ما يتعارض مع الشــــــــريعة اإلســــــــالمية، وفي الحقيقة أنا أر

صــعب، صــعب أن يُطلب منا أن نتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســالمية 

نقو  ال، ألن هذا التقييد فيه قطورة، ونحن نعلم أن نفســـه وفي الوقت 

 20هو حفظها ومعرفة وإحصاؤها مًا، فمن أحصاها دقل الجنة، اس 99  

معناها والتعبد له بمقتضــاها، ومن أســماء ا  )الرا  (، فالذي ير قنا 

هو ا  سبحانه و عال ، وهذا ما نُجمع عليه جميعًا. هل  ستجلب رحمة 

مَاءِّ ﴿ا  ع  وجل إال بما يُر ـــيه ســـبحانه و عال ؟ ا  يقو   وَفِّي الســـَّ

مَاءِّ وَالْأَرْضِّ إِّنَّهُ لَحَقّل مِّّثْلَ مَا أَنَّكُمْ  *رِّ ْقُكُمْ وَمَا  ُوعَدُونَ  فَوَرَبِّّ الســـــــَّ
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ن الذي أغضب ربنا حت  يُقسم؟ ومن ، حت  أن إعرابيًا يقو  م﴾ َنطِّقُونَ

الذي يشــــك في أن ا  ع  وجل هو الر ا ؟ فا  يقســــم عل  ذلك. قد 

إن هنا  أمورًا ال نســــتطيع  جاو ها بحكم النظام العالمي،  يقو  قائلل

وهذا لم  غفل عنه الشــــــــريعة اإلســــــــالمية أبدًا، وال يجب أن نظن بأن 

 5الشـــريعة ليس فيها مرونة، بل عل  العكس من ذلك، فال  وجد أمثر 

طُرَّ﴿مرونة من شـــــــريعة اإلســـــــالم،  فَلَا إِّثْمَ  بَاغٍ وَلَا عَادٍ غَيْرَ فَمَنِّ ا ـــــــْ

، فإذا ا طر البنك المرم ي أو الهيئة إل  عمل شيء ا طراري ﴾لَيْهِّعَ

فال  ســـــتطيع  جاو ه، مثل قرار صـــــادر عن البنك الدولي مثالً، فهنا  

أمور في الحياة ليس بيدنا  جاو ها، حينها الشـــــريعة اإلســـــالمية لديها 

 10أال نضــــــــع هذه العبارة فهذا األمر مبير.  :حل لذلك، لكن أن نقو 

وهي  ســــــــع  دائمًا للعمل عل  »(  قو  فيها: 1للجنة رقم )مالحظة ا

 وافق اســـتثمارا ها مع أحكام الشـــريعة اإلســـالمية مت   وفرت الفرص 

نقو  إننا ال نوافق هل هذا هو المطلوب، ف« واالســــــتثمارات المناســــــبة

نحن نقو  مت  ما حصل وما أمكن فهذا هو الواجب، ومت   عل  ذلك؟

 15نظر إال بر ـــــاه وليس بمحاربة ســـــتع  وجل ال يما  عذر، فإن ر   ا  

ــــا ل  ۖ   قَرْيَتِّكُمْ مِّّن أَقْرِّجُوهُم﴿ا  ع  وجــــل. قــــا   عــــال :  إِّنَّهُمْ أُنَ

، فا  ع  ﴾وَمَانَ أَبُوهُمَا صــــــــَالِّحًا﴿، مما قا  ع  وجل: ﴾يَتَطَهَّرُونَ

وجل بعث وليًا ونبيًا من أولي الع م من الرســـــــل لبناء جدار لطفلين ألن 

نا ، وا  هو رب ابأ بال هما مان صـــــــــالحًا، فا  ع  وجل يعتني 

 20العالمين، رب العالمين الذي يربيهم ســـبحانه و عال . في البند الرابع  م 

ذمر أنه من الصــــعوبة  قييد اســــتثمارات أموا  الهيئة، ونحن نقو  إن 

االقتصاد اإلسالمي قد أثبت أنه أفضل من غيره، وأعتقد أنني ال أحتا  

أما ب صوص  .االستدال  عل  ذلك، فحت  رجا  الما  يعرفون ذلكإل  

االســـتثمار اآلمن فهو االســـتثمار الذي لن  عا ب عليه ولن  ُحاســـب عليه 
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وإن البرمة مطلوبة من ا  ســـــــبحانه و عال ، وأعتقد أن هذا المقترح 

مبار  ونافع للبلد، بل إنني أرى أن رفضـــــــه فيه صـــــــعوبة جدًا، ونقو  

من يقو  إن هنا  قيودًا، إذا مان القيد  يجب أن يفهم ون مد قضـــية

فو  إراد ك فلدينا قاعدة في الشــــــريعة  قو  إذا  ــــــا  األمر ا ســــــع، 

 5 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 10 جواد عبداهلل عباس: العضو

أ عجب  ال مَأنا في الحقيقة أ عجب! ولِّ شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

من هذا األمر؟! لِّمَ هذا التحســس من األمور الشــرعية؟ ولماذا يتحســس 

البع  من الشــــريعة اإلســــالمية؟ فعندما نطلب رأي ال بير االقتصــــادي 

أن بفي االقتصــــاد مثالً، ونأقذ برأيه وباســــتشــــار ه، ون من إيمانًا  امًا 

 15هذه االستشارة  نبع من أصل الت صص ألنه صاحب   صص، ولذلك 

السياسي ونأقذ أقذنا باستشار ه، وعندما نطلب أيًضا استشارة  نحن

بفكر ه أو برأيه ألنه صــاحب   صــص، ولكن مع األســف أننا عندما 

نأ ي في األمور الشـــرعية نقو  ملنا مســـلمون ونفهم الشـــرع والشـــريعة 

سيدي اإلسالمية وال يوجد داعٍ للرجوع إل  أهل االقتصاص والت صص. 

 20األمور المتعلقة بهذا المشروع شرعية بحتة؛ لذا أقترح في مثل  الرئيس،

هذه المشـــــــاريع أن  كون هنا  هيئة شـــــــرعية  قوم باإلشـــــــراف عل  

التقيد وال التضــــييق عل  ذلك  المشــــاريع االســــتثمارية، وال يقصــــد من

المشاريع االستثمارية، بل العكس، فالشريعة اإلسالمية عندما  كون 

مشاريع ست يد من حجم هذه االستثمارات، وهنا  ناظرة في مثل هذه ال
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أبواب واســـعة جدًا في الشـــريعة اإلســـالمية، وأنا أُثني عل  مالم أقي 

ــد أجــاد. أقو  يكفي هــذا التحســــــــس من األمور  ــاودة فق عــاد  المع

الشــــرعية، فالشــــريعة اإلســــالمية حاممة عل  أصــــو  الما  ويجب أن 

ا ألن هنا  بنومًا ربوية وبنومً ا إســــالمية؛ وعليه يســــتدعي نفر  أيضــــً

 5األمر أن  كون هنا  هيئة شـــــرعية لمثل هذه المشـــــاريع االســـــتثمارية 

المالية البحتة حت   كون ناظرة في المسائل المتعلقة باألصو  المالية، 

ا، ولها وال يقصــد منها التقييد، فمرونة الشــريعة اإلســالمية واســعة جدً

ريع اســــتثمارية أو صــــفة أن  كون هنا  مشــــاأبواب، وال  مانع أصــــالً 

اســــــــتثمارية بحتة أو مالية. ينبغي علينا أن نتجاو  هذا األمر وأن نقر 

 10  «بما ال يتعارض مع أحكام الشــريعة اإلســالمية»عبارة بضــرورة وجود 

 ؛ وذلك لألهمية الكبرى، وشكرًا.في نص القانون

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ قالد محمد المسلم. 

 15 

 و خالد محمد المسلم:العض

أو  ما قام به البنك اإلسالمي أنه استشار  شكرًا سيدي الرئيس، 

المذاهب الثمانية في الدين، فلم يستشر ج ءًا ويتر   قر؛ ولذلك حقق 

أرباحًا طائلة وانتفت ملمة الربا وعمل بها العالم اإلسالمي والعالم أجمع. 

 20ا بمسميات م تلفة، لكنهم واآلن يريدون أن يلغوا صفة اإلسالم ويسمونه

يطبقون التعاليم اإلسالمية؛ ألنه بناها واستشار فيها بالدقة ثمانية مذاهب. 

 صل  ا  عليه وعل   له وسلمسأقو  قصة بسيطة بشكل سريع: النبي 

عندما هاجر من مكة إل  المدينة المنورة عقد ا فاقية مع اليهود ـ يهود 

جموعة من اليهود لم  وافق عل  مكة ـ لحماية المدينة وأصحابها، م
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فرض عليهم الج ية،  صل  ا  عليه وعل   له وسلماال فاقية، والنبي 

وهو يعرف أنهم يتعاملون بالربا، والج ية  ذهب إل  بيت الما ، إال أنه 

لم يقل لهم إن هذا حرام وهذا ربا، لذلك نحن لسنا أمثر دقة ومعلومية 

 عمن سبقنا في هذا الشأن، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األخ  

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 10أوالً: نحن هنا في هذه القاعة المبارمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ال يوجد بيننا أحد يقبل أن يضار الدين اإلسالمي بشيء، أيضًا ال نقبل 

أن  صدر قوانين و شريعات  د الشريعة اإلسالمية أو  تعارض مع 

نجد الشريعة اإلسالمية. ثانيًا: عندما نرجع إل  جميع القوانين النافذة ال 

ة أو عبارة  سيء إل  الدين اإلسالمي، هل  عرفون فيه بند أو ماد اقانونً

 15لماذا؟ ألن المشرع البحريني عندما يريد أن يقترح قانونًا ويصوغ بنوده 

 تجسد أمامه الشريعة اإلسالمية و كون لديه رقابة ذا ية بحيث ال 

يكتب جملة أو عبارة  تعارض مع الشريعة اإلسالمية، أال يكفي هذا؟! 

بما ال يتعارض مع الشريعة »واردة نذمر عبارة لماذا في مل شاردة و

، نحن ال نحتا  إل  هذه العبارة دائمًا. األمر اآلقر ب صوص «اإلسالمية

 20االستثمار، لدينا االستثمار واالستثمار اآلمن، االستثمار هو ج ء من 

االقتصاد، واالقتصاد جاء بسبب  طور العقل البشري الحضاري للتعامل 

االقتصاد  م بناؤها من قبل رجاالت االقتصاد من بالما . إذن عملية 

م تلف اإلثنيات والديانات. االقتصاد العالمي لم يقم عل  دين وإال لكان 

لدينا االقتصاد المسيحي واالقتصاد اليهودي واالقتصاد اإلسالمي 
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واالقتصاد البوذي وقس عل  ذلك، ثم  تحو  هذه االقتصاديات من 

اديات مذاهب، فنقو  االقتصاد المسيحي اقتصاديات ديانات إل  اقتص

ي، واالقتصاد المسيحي الكاثوليكي، واالقتصاد اإلسالمي البرو ستانت

الشيعي، واالقتصاد اإلسالمي السني، وهنا سوف  توقف عجلة االقتصاد 

 5عن الدوران، وستعم الكرة األر ية فو   عارمة في الجانب 

 كون صناديق التقاعد  االقتصادي. نحن نطلب من حكومتنا الرشيدة أن

مليئة بالما  وذلك لتسليم الما  إل  مستحقيه من المتقاعدين، فعندما 

 سع  الحكومة مشكورة لالستثمار نجد من يضع العص  في العجلة 

ويقو  بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية، أنا أقو  لكل من يريد 

 10ن  حويل أسلمة االقتصاد العالمي أن ذلك حلم لن  طاله، ال يمك

االقتصاد العالمي و سميته االقتصاد اإلسالمي. أيضًا أمرر قولي للذين 

لماذا ال نقلب الشك إل  نوع من الثقة والتفاؤ   .لديهم نوع من الشك

بالذين يتعاملون في االستثمار في الصناديق؟ دعونا ننظر من أعل ، من 

أقذنا القاعدة هم المس ولون عن االستثمار في هذه الصناديق؟ أوالً: لو 

 15العريضة في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، هل الذين يعملون في الهيئة 

العامة للتأمين االجتماعي من مس ولين وموظفين هم من المسلمين أم 

من قار  ملة اإلسالم مي ال نثق فيهم؟ األمر الثاني: عندما جيء بهذا 

ثمار، الجهة األول  المشروع مانت هنا  جهتان رسميتان  راقبان االست

مصرف البحرين المرم ي، والجهة الثانية ديوان الرقابة المالية، هل 

 20ه الء من المسلمين أم من قار  ملة اإلسالم لكي نت وف؟ بالعكس 

هم من المسلمين ومن المواطنين الذين يغارون عل  دينهم ووطنهم؛ لهذا 

وقفًا حا مًا وانطالقًا من هذه المعطيات فإن لجنة ال دمات ا  ذت م

وصارمًا بالثبات عل   وصيتها السابقة من أجل المحافظة عل  القيم 

والمبادئ، وفي هذه األثناء أستطيع أن أقو  إن اللجنة وافقت وأصرت 
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عل  هذا المبدأ احترامًا لكم؛ ألنه في جلسة سابقة  مت الموافقة عل  

 هذه التوصية بشبه إجماع، وشكرًا.

 

 س:الرئيـــــــــــــــ

 5 شكرًا،  فضل األخ قميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

منت أ من  عل  األخ مقرر اللجنة أن  شكرًا سيدي الرئيس، 

يو ح للمجلس، لكني أعتقد أننا قرجنا في النقاش عن سيا  

 10رض ابما ال يتع»المو وع. اللجنة لم  رف  هذا المشروع لورود عبارة 

بل رفضته من حيث المبدأ؛ ألنه متعلق بإنشاء  ،«مع الشريعة اإلسالمية

شرمة، فهذا هو قرار اللجنة بحسب ما فهمته من  وصيتها. أعتقد أننا 

 أقرجنا مو وع النقاش عن السيا  الطبيعي للمشروع، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 دة:عادل عبدالرحمن المعاو العضو

لست راغبًا في التحدث ولكني شعرت  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20أنه يجب التعليق عل  بع  األمور ألن سكو ي قد يكون موقفًا؛ وال ب

أعلم وملكم عبا  يجو   أقير البيان عن وقت الحاجة، واألخ جواد 

 علمون. نعم يا سعادة المقرر األستاذ الجليل المحترم المحبوب، وال شك 

معن  الكلمة، وبارع في الكالم ونتعلم منك، وسنبق  أنك أستاذ ب

نتعلم، ولكن من قا  إننا نريد أن يتعامل العالم بأممله باالقتصاد 
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اإلسالمي؟ من قا  إننا نريد أن يكون العالم بأممله مسلمًا؟ لو قلنا 

وَمَا ﴿نريد ذلك لكذبنا القر ن الكريم. ا  سبحانه و عالي يقو  لنبيه 

 اإِّنْ عَلَيْكَ إِّلَّ﴿ومذلك قا   عال   ﴾ا ِّ وَلَوْ حَرَصْتَ بِّمُ ْمِّنِّينَأَمْثَرُ النَّ

الهداية بيد ا  ع  وجل ونحن دعاة لل ير، نبين ال ير، ونسع   ،﴾الْبَلَاغُ

 5في ال ير، من أطاع فالحمد   ومن عص  يتحمل أمره. وفي قضية 

االقتصاد إذا منا متفقين عل  العبارة وم تلفين عل  و عها من عدمه، 

فال شك أن السالمة في و عها؛ ألننا أصالً ــ مما ذمر الجميع ــ 

ا ن تلف عل  و عها؟ أما ب صوص قضية الموظفين فال متفقون، فلماذ

شك أنه ليس مثلي من يطعن في أحد، وال في رجا  الهيئة العامة للتأمين 

 10االجتماعي، وال في رجا  مصرف البحرين المرم ي أو في أي أحد 

 قر، بل يكون أحيانًا عل  هذه المناصب من هو أدين وأ ق  وأحرص 

نه عندما  كلمنا عن رجا  الدين فأو  منا عل  الدين، وأذمر هنا أ

أشرت إليه معالي الرئيس، ألسنا ملنا رجا  دين ونساء دين؟ ال  من

مشاحة في االصطالح، ولسنا نقلل من الثقة، ولكن ألسنا نثق في 

 15المواطنين؟ إذن لماذا نضع لهم إشارات مرور؟! إذن فلندعهم يتفاهمون 

يسير بأمره الجميع،  اظامًنباعتباره مع بعضهم البع ! نحن نضع ذلك 

ال، وهو األسلم. قتامًا، إن لجنة ال دمات ثبتت  وسواء مان موافقًا أ

وصمدت وفعلت وفعلت، وأنا أقو  إن الرجوع إل  الحق قير من التمادي، 

 وشكرًا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات أقرى؟ شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 25 
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 :ـسالرئيــــــــــــــ

 .مقرر اللجنة بقراءة  وصية اللجنة فضل األخ  

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 5 وصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من  

( من المادة السادسة من 1حيث المبدأ عل  مشروع قانون بتعديل البند )

، للتأمين االجتماعيم بشأن الهيئة العامة 2008( لسنة 3القانون رقم )

 .وشكرًا

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

بالتمسك بالقرار  وصية اللجنة هل يوافق المجلس عل  شكرًا،  

 ؟عل  مشروع القانون من حيث المبدأس بعدم الموافقة لالسابق للمج

 

 ()أغلبية موافقة 
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

التالي من جدو  وننتقل اآلن إل  البند  . قر  وصية اللجنةإذن  

األعما  وال اص بمناقشة  قرير لجنة الش ون ال ارجية والدفاع واألمن 

( من قانون 424الوطني ب صوص االقتراح بقانون بتعديل المادة رقم )

 20م، المقدّم من 1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

الرميحي،  أصحاب السعادة األعضاء: قالد محمد المسلم، وقميس حمد

وأحمد إبراهيم به اد، ودروي  أحمد المناعي. وأطلب من األخ الدمتور 

 محمد علي محمد ال  اعي مقرر اللجنة التوجه إل  المنصة فليتفضل.

 



 

 27المضبطة       م30/4/2017 ( 54)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :محمد علي محمد الخزاعيالعضو الدكتور 

شــكرًا ســيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 

 5 ـــــس:الرئيــــــــــ

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (91صفحة  /3)انظر الملحق 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 :الخزاعيمحمد علي محمد العضو الدكتور 

االقتراح بقانون بتعديل  دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20( 15( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )424المادة رقم )

و عديال ه، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء قالد  م1976لسنة 

دروي  وأحمد إبراهيم به اد، وقميس حمد الرميحي، ومحمد المسلم، 

، واطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش ون التشريعية أحمد المناعي
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سالمة االقتراح بقانون من الذي جاء م مدًا  والقانونية بمجلس الشورى

ويهدف االقتراح بقانون إل   عديل المادة  .الناحيتين الدستورية والقانونية

لي، ( من قانون العقوبات المتعلق بتجريم االقتال  في القطاع األه424)

وذلك بإ افة فقرة  تعلق برد الما  الم تلس، وهذا التعديل يغطي الفراغ 

 5التشريعي الحاصل في القانون الحالي بهذا ال صوص، حيث إن الجاني 

في جرائم االقتال  ال يقوم برد الما  الم تلس بموجب التعديل األقير 

في قانون العقوبات، لذا وجب النص عليه في  جريم االقتال  في 

يُعاقب »( من قانون العقوبات عل : 424و نص المادة )لقطاع األهلي. ا

بالحبس مدة ال   يد عل  عشر سنوات مل عامل أو عضو مجلس اإلدارة 

 10أو مجلس األمناء للش ص االعتباري ال اص اقتلس ماالً أو سندات أو 

أوراقًا ذات قيمة مالية أو  جارية أو معنوية وجدت في حيا  ه بسبب عمله 

أو له منصبه. وإذا مان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين  أو

األمناء عل  الودائع أو الصيارفة وسُلّم إليه الما  أو السندات أو األورا  

وجاء . «المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا

 15حكم عل  يُمما »( نصها اآل ي: 424التعديل بإ افة فقرة إل  المادة )

يُعاقب » ( بعد التعديل:424لتصبح المادة ). «الجاني برد الما  الم تلس

بالحبس مدة ال   يد عل  عشر سنوات مل عامل أو عضو مجلس اإلدارة 

أو مجلس األمناء للش ص االعتباري ال اص اقتلس ماالً أو سندات أو 

ه بسبب عمله أوراقًا ذات قيمة مالية أو  جارية أو معنوية وجدت في حيا  

 20حكم عل  الجاني برد الما  الم تلس. وإذا مان أو منصبه، مما يُ

الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو األمناء عل  الودائع أو 

الصيارفة وسُلِّم إليه الما  أو السندات أو األورا  المالية أو التجارية أو 

اللجنة أهمية هذا  ورأت. «غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفًا مشددًا

سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، باإل افة  فياالقتراح بقانون 
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األمم المتحدة لمكافحة   فاقيةإل  مواءمة القانون مع ما جاءت به ا

( 7بموجب القانون رقم ) مملكة البحرينصدقت عليها التي الفساد 

 نظر مل ( من اال فاقية أن 22حيث جاء في المادة )، م2010لسنة 

دولة طرف في اعتماد ما قد يل م من  دابير  شريعية و دابير أقرى 

 5لتجريم  عمد ش ص يدير ميانًا  ابعًا للقطاع ال اص، أو يعمل فيه بأي 

صفة أثناء م اولة نشا  اقتصادي أو مالي أو  جاري اقتال  أي 

ممتلكات أو أموا  أو أورا  مالية قصوصية أو أي أشياء أقرى ذات 

عُهِّدَ بها إليه بحكم موقعه، وأمدت المادة الثالثة من اال فاقية قيمة 

في فقر ها األول  أن  نطبق هذه اال فاقية وفقًا ألحكامها عل  منع 

 10الفساد والتحري عنه ومالحقة مر كبيه، وعل   جميد وحج  وإرجاع 

 وانتهت اللجنةالعائدات المتأ ية من األفعا  المجرمة وفقًا لهذه اال فاقية. 

( من 424االقتراح بقانون بتعديل المادة رقم )إل  التوصية بجوا  نظر 

 م1976( لسنة 15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

و عديال ه، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء قالد محمد المسلم، 

 15، دروي  أحمد المناعيوأحمد إبراهيم به اد، وقميس حمد الرميحي، و

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

األخ المقرر أسهب في قراءة التقرير إلقناعكم بالموافقة شكرًا،  

 20عل  جوا  نظر االقتراح بقانون؛ و وصية اللجنة هي جوا  النظر في 

االقتراح حت  يذهب إل  الحكومة للصياغة ــ إذا وافقتم عليه ــ ثم يعود 

ي، وأرجو من لمناقشته بشكل  فصيلفي صورة مشروع قانون لكم 

المتحدثين أن  كون مداقال هم قصيرة حت  ننتهي من االقتراح بقانون. 

  فضل األخ صاد  عيد    رحمة.هل هنا  مالحظات؟ 

 25 
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

أشكر اللجنة الموقرة عل   قريرها  شكرًا سيدي الرئيس، 

إليه.  وأشكر اإلقوة ال مالء مقدمي االقتراح، وأ فق معهم فيما ذهبوا

( من 424عل  المادة ) عبارةالتعديل المقترح من قبل اإلقوة هو  يادة 

 5مما يُحكم عل  الجاني برد الما  »قانون العقوبات، وهي: 

بعد عل  الجاني  سيحكممان ، وس الي إل  ال مالء: إذا «الم تلس

ما الفائدة من إرجاع الما   بما  نص عليه المادة، إذنثبوت الجرم 

نحن نعلم أن هنا  طرقًا مثيرة إلقفاء هذا الما ، وبإمكان المُ تلس؟ 

الجاني أن يقو  إنه  صرف في الما ، فهو محكوم عليه بعقوبة في 

 10 مل األحوا ؛ واقتراحي ل مالئي األعضاء ــ إذا وافقوا عليه ــ هو أن 

يكون الظرف مشددًا إذا لم يُرجِّع الما ، وأعتقد أن اقتراحي وا ح، 

 وشكرًا.

 

 يـــــــــــــــس:الرئ

 15 شكرًا،  فضل األخ قميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

أنا لن أطيل مثيرًا بصفتي أحد مقدمي  شكرًا سيدي الرئيس، 

هذا المقترح. ال شك أن هذا التعديل يتسم بالمنطق والعد  أيًضا، ألنه 

 20أثارها  ال يُمكن للجاني أن يفلت بما ســــــــرقه، وأعتقد أن النقطة التي

األخ صـــاد     رحمة يُمكن مناقشـــتها عندما يعود االقتراح في صـــورة 

 مشروع قانون، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 
 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 5أنا  د مبدأ اال جاه إل   شديد العقوبة  شكرًا سيدي الرئيس، 

في أي قانون، وأعتقد أن شــــدة أو مقدار العقوبة البد أن  ُبن  عل  نوع 

الجُرم، نحن نتكلم عن حد أقصــ  عشــر ســنوات، والبع  ربما يقو  

إن القا ــي قد يحكم بشــهر واحد فقط، وهذا غير صــحيح، البد أن 

التفصــيل، فنحن نتكلم يكون هنا  حد أدن  وحد أقصــ  للعقوبة مع 

 10عن عامل اقتلس وعقوبته عشر سنوات بحد أقص ، ونتكلم عن أمين 

ق انة اقتلس وعقوبته عشــــر ســــنوات بحد أقصــــ ، باإل ــــافة إل  رد 

الما ، ونتكلم عن صراف في م سسة أو في شرمة صرافة وعقوبته 

عشر سنوات بحد أقص ، ونتكلم عن عضو مجلس إدارة لديه ماليين 

ا عقوبته عشــر ســنوات بحد أقصــ ، ما أعنيه أن العامل وأي وي تلس ضــً

 15ألف دينار، بينما عضو مجلس اإلدارة ربما  20 الف أو  10ربما ي تلس 

البد أن يكون  !ي تلس الماليين، ونضـــع مالهما في المســـتوى نفســـه

هذا االقتراح يجب أن يفرد ويفصــــــل  أرى أن .هنا   فريد في العقوبات

ا غير متســــــاوين في العقوبات بشــــــكل أمبر، أل ن هنا  أشــــــ اصــــــً

المرام  القانونية، فكيف نســــــــاوي بينهم في العقوبة؟! الذي ي تلس 

 20ســــــنوات محد أقصــــــ ، ومن  10دينار يحكم عليه بالســــــجن  2000

 10مليون دينار يحكم عليه بالحكم نفســـــه وهو الســـــجن  20ي تلس 

حن ســنوات! أعتقد أن هذا االقتراح يجب أن يفرد ويفصــل العقوبات، ون
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جميعًا وأنا منكم  د هذه السلوميات ال اطئة، والبد أن يكون لها 

 عقاب رادع، وشكرًا.

 

وهنا تولت السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس رئاسة ) 

 5 الجلسة( 

 

 الثاني للرئيــس: النائب

 شكرًا،  فضل األخ قالد محمد المسلم. 

 

 10 خالد محمد المسلم: العضو

أوالً هذا المشروع معمو  به في القطاع  الرئيس،شكرًا سيدي  

العام الحكومي، وهذا التشريع ال يوجد في القطاع ال اص، ومو وع 

حماية الما  العام والما  ال اص في الدولة واحد، ال ي تلف هذا عن 

ذلك، وإذا ذهبت إل  ملمة األخ ف اد الحاجي وهي ملمة قيمة فكأنني 

 15مم في المدار  والجامعات فقد ال يحصلون أقو  للنا  ال  درسوا أوالد

 عل  عمل عند   رجهم! هذا مالم ال محل له من اإلعراب، وشكرًا.

 

 النائب الثاني للرئيــس:

رئيس شعبة النقيب محمد يونس الهرمي شكرًا،  فضل األخ  

 20اال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجان الو ارية بإدارة الش ون 

 .قليةبو ارة الدا القانونية

 



 

 27المضبطة       م30/4/2017 ( 60)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

رئيس شــعبة االتصــال بمجلســي الشــورى والنواب واللجان 

 :الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

ب صوص ما أشار إليه األخ فواد الحاجي  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشأن  فريد العقوبة، هو متجسد في المادة، وأنتِّ ــ سيدي الرئيس ــ 

 5، األو  للقواعد العامة واآلقر ش ص قانوني و علمين أن هنا  حدين

يقضي بأال   يد العقوبة عل  عشر سنوات وهو مافٍ، وبالتالي مت  ما 

الحدين،  نار كب الش ص الجرم ينظر القا ي في المراوحة بين هذي

في القواعد العامة بالنسبة إل  الحبس، وبالنسبة إل  أال   يد العقوبة 

قطة الثانية، فكرة المرام  عل  عشر سنوات، هذه النقطة األول . الن

 10القانوينة غير متحققة في هذا القانون، نحن نتكلم عن جسامة الفعل 

المر كب. وهنا  مسألة أقرى  تعلق بالتشديد في عقوبة الرد، نحن ال 

، نحن نتكلم « عد ظرفًا مشددًا إذا لم ينفذ العقوبة»نشدد العقوبة 

ص سدادها فالبديل هو عن وجود غرامات، والغرامة إذا لم يستطع الش 

الحبس بواقع يوم واحد عن مل قمسة دنانير، عل  أال يتجاو  ستة 

 15شهور، وبالتالي من غير المتسق قانونيًا أنه إذا لم يستطع الش ص  نفيذ 

عقوبة معينة نقوم بتشديد العقاب عليه. والبد أن ننظر بعين االعتبار إل  

شوة في القطاع العام، المادة المادة الموا ية  قريبًا وهي المتعلقة بالر

فضالً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا » قو :  201

الفصل يحكم عل  الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة الما  مو وع 

 20، ولكن هل «الجريمة أو المتحصل منها عل  أال  قل عن مائة دينار...

سبب ــ وهذا رأيي من المتصور اليوم أن نضع غرامة مساوية؟ ال، ل

وهو أنه من  ، والرأي النهائي سيأ ي من الحكومة ــالقانوني المتوا ع

حسن اال سا  التشريعي أال  كون الحماية المقررة للما  العام مثل 

الحماية المقررة للما  ال اص، والنص المقترح من األخ قميس الرميحي 
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واالقتال  في وبقية األعضاء في محله، ألن الفصل المعني بالرشوة 

القطاع ال اص أغفل عقوبة الرد، وبالتالي مجرد إقرارها بالصورة 

المبدئية الواردة في هذا االقتراح أمر جيد جدًا، ويجب أال نتحر  أمثر 

عن من ذلك ألننا نتعاط  مع رشوة واقتال  في قطاع قاص ي تلف 

 5 القطاع العام، حماية الما  ال اص   تلف عن حماية الما  العام،

وبالتالي اال سا  التشريعي يبتغي ذلك. وأمرر أنه في مو وع الرد ال 

يمكن أن نقو  إنه في حالة عدم استطاعة الش ص  نفيذ عقوبة معينة 

 فإن ذلك يعتبر ظرفًا مشددًا، وشكرًا.

 

 10 النائب الثاني للرئيــس:

 شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:العضو 

أنا مع أقي ف اد الحاجي، ال يعقل أن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15سنوات عل  مل األش اص، عامل ي تلس مبلغًا  10يحكم بالسجن 

بسيطًا مثل رئيس مجلس إدارة ي تلس أمواالً طائلة، ويكون العقاب هو 

الكامل، وإذا نفسه! وفي بع  األوقات االقتال  ي ثر عل  الشرمة ب

 أثرت الشرمة فمعن  ذلك أن مل الموظفين الموجودين في الشرمة 

أثرون، وإذا لم يعيد األموا  فما هي العقوبة؟ لذا أقو  إنه من تسي

 20المفترض في هذه الحالة األقيرة أن مدة السجن  كون أطو  بكثير، 

الهرمي وإذا لم يعيد األموا   غلظ عليه العقوبة، وأ من  من النقيب محمد 

 أن يو ح لنا مو وع الدنانير ال مسة، وشكرًا.
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 النائب الثاني للرئيــس:
أحببت أن أو ح فقط أن التعديل الوارد في المقترح هو  شكرًا، 

في ج ئية معينة ال يتعلق بمدة العقوبة، النص النافذ حاليًا والمعمو  به 

 يعاقب بالحبس مدة ال   يد عل  عشر سنوات مل»ينص عل  أنه 

 5مما يحكم عل  »، والتعديل فقط وارد في مسألة الرد «عامل...

 .424، هذا هو التعديل الوارد عل  المادة «الجاني برد الما  الم تلس

رئيس شعبة اال صا  بمجلسي النقيب محمد يونس الهرمي  فضل األخ 

بو ارة  الشورى والنواب واللجان الو ارية بإدارة الش ون القانونية

 .الداقلية

 10 

ئيس شــعبة االتصــال بمجلســي الشــورى والنواب واللجان ر

 :الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

النص يفرد العقوبة ويضع في القواعد  شكرًا سيدي الرئيس، 

، والحبس من «يعاقب بالحبس...»العامة ولكن بالحد األدن ، يقو : 

 15وهنا  رشوة  تعلق عشرة أيام، وأال   يد العقوبة عل  عشر سنوات، 

بالقطاع ال اص، يعتدي الش ص عل  أموا  قاصة، وهذا غير الما  

 5العام، فهنا   فريد سليم، وبالتالي إذا جاء ش ص إل  قاضٍ اقتلس 

، فقد ال ينظر في القضية، ينظر إذا مان المبلغ 20أو  10دنانير أو 

نير دنا 5أو مان االقتال  بالماليين. ب صوص مو وع  300أو  200

 20عن مل يوم، فهو بديل الغرامة، بمعن  أنه إذا لم يستطع الش ص 

المحكوم عليه بناء عل  قانون العقوبات سداد الغرامة يقدم طلبًا إل  

قا ي التنفيذ، وإذا وافق عل  طلبه يقوم بعمل أمر له يسم  بديل الغرامة 
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شهور،  6دنانير عن مل يوم، عل  أال  تجاو  المدة  5وهو بواقع 

 كرًا.وش

 

 النائب الثاني للرئيــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ الدمتور منصور محمد سرحان. 

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

أعتقد أنه من قال  التعديل أصبحت  شكرًا سيدي الرئيس، 

هنا  عقوبتان بدالً من عقوبة واحدة واردة في القانون النافذ وهي 

 10الحبس، حيث إن التعديل أقر عقوبة الحبس ودفع المبلغ الم تلس، وأرى 

أن المو وع يحتا  إل  دراسة و روٍ، مثالً: إذا نظرنا إل  موظف عين في 

وسر  مبلغًا وهو عليه ديون فتفر   م سسة، وهو فقير ال يملك أي شيء

سنوات وبعد ذلك  10هذا المبلغ عل  الدائنين، ثم  م  بطه وسجن 

يطلب منه دفع المبلغ الذي سرقه، ليس لديه المبلغ، من أين يأ ي 

 15بالمبلغ؟ إذا مان لديه أوالد فهل نطلب من أوالده أن يدفعوا؟ معن  ذلك 

باء، أعتقد أن هذا األمر به نوع أن  وقع العقوبة عل  األبناء بجريرة اآل

 من اإلشكالية ويحتا  إل  إعادة نظر، وشكرًا.

 

 النائب الثاني للرئيــس:

 20غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون  األخشكرًا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 يف جديدًا أعتقد أن النص وا ح ولن أ شكرًا سيدي الرئيس، 

إل  ما  فضل بذمره القانونيون مثل سعاد ك ــ سيدي الرئيس ــ واألخ 

سنوات، ومن  10أيام و 10أحمد الهرمي. ب صوص العقوبة  تراوح بين 

 5سنوات.  10أيام ومن سر  الماليين سيسجن  10دينار سيحبس  100سر  

ب صوص قضية الرد أو ح لألخ الدمتور منصور سرحان أن هذا 

وبكل أمانة سأنقل إليكم قصة واقعية وصلت إل  مسامعي،   روري،

سنوات سأقضيها  10ش ص اقتلس مبلغًا مبيرًا وقا  إن عقوبة السجن 

ومن ثم سأ متع باألموا  التي سرقتها، أين العدالة؟! هل في ذلك عدالة؟! 

 10مطلقًا، فمو وع من ي تلس يجب عليه الرد من المفترض أن  ال  وجد

يًا أمام السلطة التشريعية، ال  ردد في ا  اذ القرار فيه. يكون أمرًا منته

مما  فضلت سعادة رئيسة الجلسة أن التعديل فقط في قضية الرد، أما 

العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس مدة ال   يد عل  عشر سنوات فهي 

في أصل القانون، ولم يتطر  إليها مقدمو االقتراح وعل  رأسهم األخ 

 15االسم األو  أمامي هو األخ قالد المسلم، مع احترامي  قالد المسلم،

لبقية اإلقوة دروي  المناعي وقميس الرميحي وأحمد به اد، اإلقوة 

عدلوا فقط قضية الرد لضرورة  ضمين القانون هذا النص بما يناسب أو 

يوائم قوانين أو مواد أقرى في القانون. أعتقد أن المو وع ال يحتا  إل  

ش واألمر لكم في األقير. ولكن األمر وا ح، وال أعتقد م يد من النقا

 20أن من العدالة أال يرد السار  ما سرقه، من يسر  يتحمل مس ولية 

سرقته، والعقوبة وا حة، ومما قلت: إذا سر  مبلغًا صغيرًا فاألمر 

أمام القا ي، ولن نأقذ مكانه ونصدر أحكامًا، ولكنه سوف يحكم 

بسيطة وفي الجناية الكبيرة بعقوبة أمبر،  في الجناية البسيطة بعقوبة

وأ من  ــ إن شاء ا  ــ أن يسد هذا التعديل فراغًا  شريعيًا قائمًا حاليًا 
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ـ يتمادى في هذا األمر، فليس من العد   ربما جعل البع  ــ مما أوردت ـ

أن  حبس الش ص مدة سنة أو سنتين أو حت  عشر سنوات وهنا  

مكان ما مت  ما أنه  الش ص العقوبة  ماليين مسروقة مودعة في

سيتمتع بها، نحن لن نجعل الجاني يتمتع، يجب أن يدفع  ريبة جرمه 

 5 ماالً وحبسًا، وشكرًا.

 

 النائب الثاني للرئيــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 10 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

رد المسروقات ال قالف عليه، أما التبرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

بأن هذا في القانون السابق ال يعطي األمر قوة، فما دمنا سنعد  فلنعد  

مل شيء، أنا  كلمت عن أش اص، العقوبة هي نفسها  وقع عل  

عامل مراسالت وصراف في مكان قاص وعضو مجلس إدارة. أ فق مع 

 15ذا لم يرد المبالغ الم تلسة سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب، إ

وهي ماليين فماذا يحدث؟ عشر سنوات في السجن يأمل ويشرب ويلعب 

ريا ة أيضًا ومن ثم ي ر ، أ كلم عن التفريد في مدة السجن أو 

أيام إل   10الحبس، ألن اإلقوة في و ارة الداقلية يقولون إن الحبس من 

تشارون القانونيون سنوات، ونحن في هذا المجلس دائمًا يكرر المس 10

 20سنوات، وهذا ما يوقعنا في  3والكل علينا أن الحبس هو من يوم إل  

سنوات! وحت  لو سيعيدها البد  10دينار  حبسه  500إربا ، عامل سر  

سنوات. أرى إرجاع االقتراح إل  اللجنة لم يد من  10من عقوبة السجن 
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في القانون  الدراسة، وأعني دراسة هذه الفقرة، أما القو  إن هذا

السابق، فال بأ  في ذلك، ولكن يجب أن يأ ي التعديل عل  الفقرة 

 بالكامل، وشكرًا.

 

 5 النائب الثاني للرئيــس:

رئيس  شكرًا،  فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 . هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 10فيما يتعلق بالجنح  كون العقوبات هي  يدي الرئيس،شكرًا س 

سنوات، ما لم ينص القانون عل  قالف ذلك،  3أيام إل   10الحبس من 

 3للقا ي أن يحكم بأمثر من  أي يبق  المو وع جنحة، ويمكن

سنوات، وهذا جوا  موجود في قانون العقوبات، وإذا حكم بأمثر من 

 كرًا.سنوات فال بأ  بجوا  القانون، وش 3

 15 

 النائب الثاني للرئيــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدمتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 20أشــــــكر مقدمي االقتراح عل  هذا  شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس، 

المقترح الممتا ، ولن أ يد عل  ما ذمره ســـعادة و ير شـــ ون مجلســـي 
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الشورى والنواب، فنحن أمام مقترح فيه إ افة واحدة فقط، وال نتكلم 

الما  هو  ردالما ، وأعتقد أن  ردعن أصـــــل قانون نافذ، والمقترح هو 

أمر  روري يقترن بالعقوبة، حيث إن هذا الما  ليس ملكًا لمن سرقه 

 فيجب أن يرجعه، وشكرًا.

 5 

 النائب الثاني للرئيــس:

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شــــعبة شــــكرًا،  فضــــل األخ  

  اال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجان الو ارية بو ارة الداقلية.

 

 10 رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى

 :بوزارة الداخليةواللجان الوزارية  والنواب

لدي مســــألتان، ســــبق أن بينا أن هذه  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

 و يـــة مع نوع  قر من الجرائم، وهجرائم متوا هيالجرائم بطبيعتهـــا 

( نصــــــت عل  الرد 201الرشــــــوة واالقتال  في القطاع العام، المادة )

تالي فإن وجودها في  بة إل  االقتال  في القطاع العام، وبال  15بالنســــــــ

القطاع األهلي محل أهمية، وبالتالي يُرى أن يتم النظر فيها. مســـــــــألة 

ـــه إذا لم يتم رد المـــا   يفترض أن يكون  كررت مرة أقرى هي أن

الظرف مشــددًا! فال يمكن إذا لم يســتطع الم تلس  نفيذ عقوبة معينة 

أن نأقذ بالظرف المشــدد ونوقع عليه عقوبة أشــد، هذا المو ــوع غير 

 20متصور. إ افة إل  ج ئية أقرى، فقد ذمر سعادة الو ير واقعة معينة، 

ا أنه في بينما لم  مر عليّ واقعة من هذا النوع، ولكنني أ ذمر دائمً

فيلم ســـــينمائي مان الم تلس فيه الممثل المصـــــري عاد  إمام، يقو  

، ألنه «أنا أطالب بتطبيق المادة مذا من قانون العقوبات»للقا ــــــــي 
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سنوات فلن يوا ي را به التقاعدي  7أنه لو ُسجن مدة في فكر حسابيًا 

 ما اقتلســـه من ما ، وبالتالي من هذه الج ئية جاءت فلســـفة الرد، ألن

إ افة إل   وردعهالمحل المول  بالرعاية هو مسألتان، عقاب الش ص 

 رد الما  حماية للما  العام أو الما  ال اص، وشكرًا.

 5 

 النائب الثاني للرئيــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:
 10لدي استفسار بسيط أرجو من األخ مقرر  شكرًا سيدي الرئيس، 

أو اإلقوة في و ارة الداقلية اإلجابة عنه، إذا ســــــــر  أو اقتلس اللجنة 

شـــــــ ص في المرة األول  وعوقب بالعقوبة المذمورة، فما هي العقوبة 

في حالة العود؟ فلنفترض أنه ســــــــر  في المرة األول  وعوقب بالعقوبة 

حاليًا، وبعد إ مام العقوبة قر  ولكنه  المنصــــــــوص عليها في القانون

 15الر كاب الجريمة ذا ها مرة ثانية، فهل ســــيعاقب بالعقوبة مثلها أم عاد 

ســـــيُعاقب بقوبة أشـــــد؟ أنا لم أرجع إل  النص، فهل هنا  نص يشـــــدد 

 العقوبة عل  السار  في حالة العود أم ال؟ وشكرًا.

 

 الثاني للرئيــس: النائب 

 20 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  
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 :العضو دالل جاسم الزايد
أود أن أســــجل موافقتي عل  االقتراح  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

الجرائم التي بدأت عدد من التشــــــــريعات المقارنة  يتناو بقانون، وهو 

بو ــــع مســــألة الحكم في العقوبة واعتبارها رد الما  الم تلس عقوبة 

 5 كميلية وجوبية بالنســـــــبة إل  من يُحكم عليه، وحت  لو  عدد الجناة. 

و ـــــح أحبس التي  طر  إليها األخ ف اد الحاجي مســـــألة ال ب صـــــوص

سعادة المستشار هذا الجانب، ولكن سأ يف بع  األمور. هنا  نوع 

ها من الجرائم غير  ها عل  أســـــــــا  أن من أنواع الجرائم التي ينظر إلي

المصــــــــنفة باعتبارها جنحة أو جناية، فأحيانًا هنا  بع  الجرائم در  

 10من أنواع الجنح، ولكن الحد  اوعًاعتبارها نعل  المشــــــــرع البحريني 

فيما يتعلق بالمدة المقررة للعقوبة ال يكون مافيًا في نظر المشــــــــرع 

جنحة، فالقانون أجا  له رفع سقف مدة  هونوع الجريمة بالنظر إل  أن 

مع األقذ في االعتبار أنها  صـــــنف جنحة وليســـــت جناية؛ ألن  ،الحبس

يات والجنح في م اهنا  اقتالفً ثير من األمور التي  تل ص بين الجنا

 15اإلقوة في و ارة الداقلية  ،في مســـــــــألة اآلثار. ب صــــــــوص هذا النص

ويقصد بذلك إعادة الحا  إل  ما متوافقون ب صوص هذا المو وع، 

يه، أي أن يتال م أمران في ال جر والعقاب لتلك الجريمة  مان عل

ــد للمــا  الم تلس ــدي ــا  ب ــأال يحــدث فيه ــا لقــانون  ،ب ــه وفقً رغم أن

ية يمنح حق  قانون اإلجراءات الجنائ ًا ل بات ووفق بة في االعقو لمطال

 20مســــــــألة االدعاء بالحق المدني لما قد يكون متعلقًا باألموا  أو ما 
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يكون متعلقًا بالتعوي  عن الفعل المر كب الذي يشـــــكل جريمة 

 بموجب القانون، وشكرًا.

 

 النائب الثاني للرئيــس:

 5 هل هنا  مالحظات أقرى؟ شكرًا، 

 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 النائب الثاني للرئيــس:

 10 ؟ وصية اللجنة بجوا  نظر االقتراح بقانونهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 النائب الثاني للرئيــس:
 15وننتقل اآلن إل  البند التالي من جدو   . وصية اللجنةقر  إذن  

وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين األعما  وال اص بمناقشة  قرير 

بشأن المشارمة في االجتماع الدوري العاشر لرؤساء مجالس الشورى 

والنواب والوطني واألمة لدو  مجلس التعاون لدو  ال ليج العربية، 

إل   23البحرين، قال  الفترة من المنعقد في المنامة عاصمة مملكة 

 20وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن  قرير و .م2016نوفمبر  24

المشارمة في ورشة العمل البرلمانية اإلقليمية للشر  األوسط وشما  

إفريقيا )مينا( بشأن التصديق و نفيذ معاهدة  جارة األسلحة، والمنعقدة 
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