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مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور االنعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الرابع
10

الرقـم:

28

التاريخ 11 :شعبان 1438هـ
 7مايو 2017م

15

عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور االنعقاد العادي
الثالث من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس
الوطني بالقضيبية ،عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الحادي عشر
من شهر شعبان 1438هـ الموافق السابع من شهر مايو 2017م ،وذلك برئاسة
صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب األول لرئيـس مجلس
الشورى ،وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
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20

.1

العضو أحمـــــــــــــــــــــــــد براهيــــــــــــــــم بهــــــــــــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

.3

الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ .

.4

الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.

.5

الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســـــــــــــلـــــمـــــان.

.6

العضــــــــو الـــدمتورة جهـــاد عبـــدا

الفـــا ـــــــــــل.

.7

الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيــــــا .

.8

عـــــــبـــــــا .

.9

الـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا
الـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار

الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

 .10الـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.
 .11الـــــعضـــــــــــــو قـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســـــــــــــلـــــم.
 .12الـــــعضــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.
أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 .13الـــــعضـــــــــــــو درويـــــ

 .14الـــــــعضـــــــــــــــو دالل جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.
 .15الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا

فـــــــر .

 .16الــــــعضــــــــــــــو هــــــوة مــــــحــــــمــــــد الــــــكــــــواري.
 .17الـــــعضــــــــــــو ســــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.
 .18العضــــــــو الــــدمتور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .
 .19العضــــــــو الــــدمتورة ســــــــوســــــــن حــــاجي قوي.
 .20الــــــعضـــــــــــــو صــــــــــــــاد
 .21العضــــــــو الســــــــيــــد

عــــــيــــــد ل رحــــــمــــــة.
ــــــــيــــاء يحي الموســــــــوي.

 .22الــــعضـــــــــــو عــــادل عــــبــــدالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.
 .23الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.
 .24العضـــــــــو الــــدمتور عبــــدالع ي حســـــــــن أبــــل.
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 .25العضــــــــو الـــدمتور عبـــدالع ي عبـــدا

العجمـــان.

 .26العضــــــــو عبـــدالوهـــاب عبـــدالحســــــــن المنصــــــــور.
 .27الــــــعضــــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســــــــــــــ

أحــــــمــــــد.

 .28العضــــــــو ا لدمتورة فاط مة ع بدالج بار الكوهجي.
 .29الــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد الــــــحــــــاجــــــي.
 .30العضــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.
 .31العضــــــــو الـــدمتور محمـــد علي محمـــد الخ اعي.
 .32العضــــــــو الـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــان.
 .33الـــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديـــنــــا يـــلـــي قضــــــــــوري.
 .34الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.
 .35الــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ .

وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل

براهيم

ل طريف األمين العام لمجلس الشورى.
هذا وقد مثل الحكومة مل من أصحاب السعادة:
 .1ســــعادة الســــيد انم بن فضــــل البوعينين و ير شــــ ون مجلســــي

5

الشورى والنواب.
 .2ســعادة الســيد رشــيد بن محمد المعرا محاف مصــرن البحرين
المرم ي.

10
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مما حضر الجلسة بع ممثلي الجهات الرسمية وهم:
 من و ارة العمل والتنمية االجتماعية:
 -1الســـــيدة ســـــحر راشـــــد المناعي رئيس قســـــم التســـــجيل والخدمات
االجتماعية.
 -2السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار ش ون المجلس.

5

 -3السيد الدمتور أسامة مامل محمود المستشار القانوني.

 من و ارة ش ون مجلسي الشورى والنواب:
 -1السيد عبدالعظيم محمد العيد الوميل المساعد لش ون مجلسي
الشورى والنواب.

10

 -2السيد أمبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة.
 من ديوان الخدمة االجتماعية:
 .1السيد صالح الدين عبدالرحمن عجالن مدير عام السياسات واألجور.
 .2السيد عبدا

15

براهيم رمضان رئيس قسم الهندسة اإلدارية.

 من مصرن البحرين المرم ي:
 -1السيد عبدالرحمن محمد البامر المدير التنفيذي لرقابة الم سسات
المالية.

20

 -2السيدة منار مصطف السيد مساعد المستشار العام.
 -3السيدة منال رشيد عاشور رئيس قسم مراقبة الشرمات االستثمارية.
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مما حضرها الدمتور أحمد عبدا

ناصر األمين العام

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات ،والسيد عبدالناصر
محمد الصديقي األمين العام المساعد لش ون الجلسات واللجان،
والدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس هيئة المستشارين
القانونيين بالمجلس ،وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس،

5

مما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي
األمانة العامة ،ثم افتتح سعادة النائب األول للرئيس الجلسة:

النائب األول للرئيس:
بسم ا

الرحمن الرحيم ،أسعد ا

صباحكم بكل قير ،نفتتح

10

الجلسة الثامنة والعشرين من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع ،ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن
الجلسة السابقة .فضل األخ عبدالجليل براهيم ل طريف األمين العام
للمجلس.
15

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورحمة ا
وأسعد ا

وبرما ه،

صباحكم جميعًا بكل قير ،اعتذر عن حضور هذه الجلسة

صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر قار
المملكة ،وأصحاب السعادة :بسام سماعيل البنمحمد في مهمة رسمية

20

بتكليف من جهة أقرى ،وسمير صاد البحارنة لظرن قاص ،وأحمد
مهدي الحداد للسفر قار المملكة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا.
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25

وننتقل اآلن ل البند التالي من جدول األعمال والخاص بالتصديق عل
مضبطة الجلسة السابقة ،فهل هنا مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
ذن قر المضبطة مما وردت ليكم .لدينا بيان مجلس الشورى
بمناسبة يوم الصحافة البحرينية.

فضل األخ عبدالجليل براهيم

ل طريف األمين العام للمجلس.
10

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة
البحرينية :بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادن السابع من شهر
مايو من مل عام والذي يأ ي نفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيس

ل قليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا

ورعاه

15

بتخصيص هذا اليوم لالحتفاء بجميع منتسبي الصحافة البحرينية ،يسر
مجلس الشورى أن يعرب عن بالغ قديره واعت ا ه لما حققته مملكة
البحرين في مجال حرية الصحافة واإلعالم ،وما بلغته الصحف المحلية
من مكانة مرموقة عكست المستوى العالي الذي تمتع به من حرية
الرأي والتعبير باعتبارها ج ءًا ال يتج أ من الدستور ،و حدى الرمائ
التي يقوم عليها المشرو الديمقراطي الكبير لحضرة صاحب الجاللة
عاهل البالد المفدى حفظه ا

ورعاه ،والذي ع ت من قالله مبادئ

الشفافية وحرية الرأي والتعبير والحق في االطال عل المعلومة؛ وذلك
من قالل الدعم المتواصل الذي وفره الحكومة الموقرة برئاسة صاحب
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20

السمو الملكي األمير قليفة بن سلمان ل قليفة رئيس الو راء الموقر
حفظه ا  ،ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
ل قليفة ولي العهد نائب القائد األعل النائب األول لرئيس مجلس الو راء
حفظه ا  .مما يود مجلس الشورى أن يشيد بما حملته المضامين
السامية في الكلمة التي وجهها جاللة الملك المفدى حفظه ا

في

5

اليوم العالمي للصحافة والتي حملت رؤية عصرية متقدمة من شأنها أن
ع

المكتسبات التي حققت للصحافة والصحفيين في مملكة

البحرين و دعم البيئة التشريعية والقانونية لممارسة العمل الصحفي،
فضالً عن قدير جاللته للدور الكبير الذي ضطلع به الصحافة واألقالم
الوطنية لمواجهة الحمالت المغر ة التي ستهدن أمن واستقرار

10

المملكة باعتبارها صوت الحق الذي يصدح بحقيقة ما نشهده من طور
وا دهار ،و صديها بكل شجاعة ووطنية لكل حمالت التشويه .ن
مجلس الشورى ذ يعرب عن قديره لكل العاملين والمنتسبين ل الحقل
الصحفي واإلعالمي ،والجهود الكبيرة التي بذلها جمعية الصحفيين
البحرينية؛ لي مد أن حرية الصحافة والرأي والتعبير مصونة بنصوص

15

الدستور والقانون ،وأن المجلس سيكون من الداعمين لذلك بل هو داعم
لذلك دائمًا ،انطالقًا من دوره التشريعي في أن يكون قانون الصحافة
ــ مت ما مت حالته ل المجلس ــ قانونًا نموذجيًا يتناسب مع المكانة
التي وصلت ليها صحافتنا البحرينية ،وبالشكل الذي يع

من دورها

و سهامها اإليجابي في مساندة قضايا الوطن والمواطن والدفا عنها
بكل مو وعية؛ وذلك فعيالً لتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها ا
وما وليه من اهتمام ومساندة للجسم الصحفي واإلعالمي ،وشكرًا.
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20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ قميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ل مجلسكم الموقر

5

عل دعمه ومساند ه للصحافة والصحفيين بشكل عام .وأنا بدوري أهنئ
الصحافة البحرينية والصحافة بشكل عام بهذا اليوم .سيدي الرئيس،
الحظنا منذ فترة قد كون شهرًا أو أمثر أن هنا قصورًا في التغطية
اإلعالمية أو الصحفية لجلسات مجلس الشورى ،والصحافة ير مالمة
عل ذلك ،وأعتقد أننا في مجلس الشورى بكل أميد من ير قصد

10

قصرنا جاه الصحافة ،حيث ن المجلس مما علمون أوقف و يع
الجرائد اليومية عل األعضاء ،وبالتالي عندما يقوم المجلس بشراء هذه
الصحف فإنه يدعم الصحافة والصحفيين البحرينيين؛ فأ من

عادة

النظر في هذا المو و لما له من أثير عل صحافتنا ،وملهم محل
قدير واحترام و بجيل من قبل مجلس الشورى ،وأنا عل

ثقة أن

15

مجلسكم لن يتوان في ذلك ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي قوي.
20

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول أيضًا ل األمانة العامة
لتفضلها بإصدار هذا البيان نيابة عن المجلس ،ونحن جميعًا اليوم نهنئ
ونبار

للصحافة العالمية والبحرينية عل
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الرئيس ،مما أن علينا واجبات جاه الصحافة أيضًا عل الصحافة
واجب جاهنا .لقد اشتغلت في فترة سابقة في العالقات العامة ،ومانت
لدي عالقة طيبة ــ وما الت ــ مع الصحافة و ادت العالقة عندما منت
عضوًا في مجلس النواب وحاليًا في مجلس الشورى ،ولم أيأ

بالر م

من رسالي التصاريح والتعاميم ل الصحف وعدم نشرهم لها ،لكنني

5

اليوم قلبًا وقالبًا معهم وأ طلع منهم ل التعاون بشكل أمبر ،مما
أ طلع من مجلس الشورى أيضًا ل التعاون معهم ،فالصحف جهة أعتقد
أن عليها الت امات من دفع روا ب وطباعة ورقية وأمور قدمية أو لوجستية
قاصة بها ،أيضًا نحن في مجلس الشورى علينا أن ندعمهم لكي واصل
الصحف مسير ها في الصحافة ،ولكي يُسمع صو نا باعتبارنا أعضاء

10

السلطة التشريعية في الصحافة بشكل استقاللي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ سيد

ياء يحي الموسوي.
15

العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا هذا اليوم يوم عالمي ،وأنا باعتباري
أمار

دورًا في الصحافة والكتابة أجد أن الصحافة فعالً مما يعبر

عنها ن ار قباني أشبه بالمشي عل عشرين سكينًا؛ ألنه ليس مل واحد
عن الصحفي أو الكا ب ،فأم جة النا

مختلفة ،فيومًا جد

ير

الكا ب يتحول ل ميس مالممة يضرب ويع

ويرفس و لخ ،ويومًا

جدهم يستقبلونه بالعطور والورود ،ولكن لإلنصان :الصحفي في
البحرين أُعطي مساحة مبيرة جدًا بفضل المشرو اإلصالحي لجاللة
الملك ،واستطا أن يعبر عن رأيه في مثير من األمور .والصحافة
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20

البحرينية لعلها كون من القالئل الموجودة في العالم العربي التي عي
و متلك أسنانًا وأظافر مكنتها أن نتقد و طرح رؤيتها بحسب السقف
الموجود ،وهو سقف جيد ولكن أيضًا بحاجة مع األيام ل االر فا
أمثر فأمثر ،وملما ادت الثقافة قوة ادت الديمقراطية البحرينية
قوة .من هذا المنطلق أريد أن أ كلم فعالً عن مسألة مهمة وهي ظالمة

5

الصحفي البحريني بشكل معين ،الصحفي أو الكا ب البحريني،
وقصوصًا ذا مان موظفًا ،يحتا ل
الوظيفة؛ ألن البع

أمين عل حيا ه وعل مستوى

منهم بوظائف م قتة ،ويحتا أيضًا ل أن ي من

مسكنه وموقعه ،والكثير من الصحفيين البحرينيين للعلم يسبحون في
بحر مليء بأسما القرش؛ ولكنهم ال يستطيعون السباحة بسبب أنهم

10

ير م منين وظيفيًا و ير م منين في الكثير من المسائل .أيضًا يحتا
الصحفي البحريني ل وجود نادٍ للصحافة ،بحيث يستطيع أن يمار
نشاطه وهوايا ه والكثير من األمور ،فهو يحتا فعالً ل دعم .أنا من
قالل عملي في الصحافة وجدت أن الكثير منهم يعانون من روا ب ير
مافية في ظل ار فا األسعار وسطوة االقتصاد والضغو

المعيشية،

15

والكثير منهم يعاني من قروض مثيرة ،فهم يحتاجون ل دعم في هذا
المجال .وفي الوقت الذي نتكلم فيه عن أننا نحتا ل صحافة غطي
الكثير من أمورنا ،أيضًا حتا الصحافة ل أن نقف معها في يومها،
قصوصًا وهي مما سم صاحبة الجاللة (الكلمة) وصاحبة الجاللة
(الصحافة) ،وشكرًا.

20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ دروي
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العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صبحكم ا

بالخير جميعًا .أهنئ

السلطة الرابعة في يومها العالمي فهي ستحق .لدينا و

الحمد صحفيون

متألقون جدًا في أعمالهم .بالصدفة في اجتما لجنة الش ون المالية
واالقتصادية اليوم طرقت ل مو و عادة االشترامات مما مانت

5

في الدور السابق ،وأرجو من األمانة العامة دراسة هذا المو و قديرًا
منا لهم ،ألن الجماعة يستحقون ذلك ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ أحمـــد براهيــم بهـــ اد.

10

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشار من سبقوني فيما فضلوا به عن
الصحافة ورجال الصحافة ،ونهنئهم بيوم الصحافة .شخصيًا أعتبر
الصحافة األقت الشقيقة للسلطة التشريعية ،ولقد مان هنا

طور

15

ملحوظ ووا ح للصحافة البحرينية عندما طرح المشرو اإلصالحي
لجاللة الملك ،حيث بر ت العديد من الوجوه الجديدة التي مانت
مبتدئه ،واآلن أصبحوا عمالقة في العمل الصحفي ،امنوا السلطة
التشريعية في الفصل األول .ومذلك في عام 2002م بر ت وجوه جديدة
ومادر جديد من الصحفيين ،واآلن ما الوا يواصلون العطاء ،ولقد بر وا
في الكثير من األمامن الصحفية ،لذلك نحن نحتفل في هذا اليوم
بيوم الصحافة ونهنئهم بهذا التطور ،ونهنئ الصحافة البحرينية لما وصلت
ليه من مكتسبات ،وشكرًا.

مجلس الشورى  /الفصل  / 4الدور 3

( ) 18

2017/5/7م

المضبطة 28

20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور عبدالع ي عبدا

العجمان.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،في هذا اليوم المبار

نهنئ اإلقوة

5

الصحفيين ،مما نهنئهم عل ما أ اح جاللة الملك للسلطة الرابعة من
حرية في التعبير ،و شادة بما هو منج في هذا البلد الطيب المعطاء،
ولكنني أناشد الصحافة من هذا المنبر ،منبر مجلس الشورى أن يتحروا
الدقة فيما ينشر وفيما يكتب؛ ألن هنا
بفكرها و رائها و شوه بع

بع

الصحافة من نحا

األمور التي من المفترض أن بر ها و عطيها

10

الوجه المشر  ،ولذلك قع عل الصحافة مس ولية حري المصداقية
والدقة ،مما عل السلطة التشريعية أيضًا مس ولية مراقبة الصحافة،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

15

شكرًا ،ونحن أيضًا نتمن

عامًا حافالً للصحافة البحرينية،

واحتفاالً سعيدًا بهذا اليوم .وننتقل اآلن ل البند التالي من جدول األعمال
والخاص بالرسائل الواردة .فضل األخ عبدالجليل براهيم ل طريف
األمين العام للمجلس.
20

األمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالة سعادة العضو
السيد ف اد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب
اللجنة استرداد قريرها الخاص بقرار مجلس النواب حول قرار مجلس
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الشورى بخصوص مشرو قانون بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة
بالسفن الصغيرة (المعد في

وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس

الشورى) ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

شكرًا ،هل يوافق المجلس عل طلب اللجنة استرداد قريرها؟

(أغلبية موافقة)

النائب األول للرئيس:

10

ذن يُقر ذلك .فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،منا نتمن أن يتل بيان مجلس الشورى
بشأن اعتماد قرير البحرين

من (االستعراض الشامل) أمام مجلس

15

حقو اإلنسان التابع لألمم المتحدة بجنيف ،وأن يتم ثبيته في المضبطة
حت نتقدم بالشكر الج يل لوفد مملكة البحرين الذي

م عددًا من

الم سسات التي عنيت بحقو اإلنسان .جسّد وفد مملكة البحرين مدى
قدم مملكة البحرين في مجال حقو اإلنسان ،و مي بقدر ه و مكنه
عند اإلجابة عن التساؤالت التي م وجيهها ليه في المجاالت القانونية

20

البحتة ،حيث مان الوفد عل استعداد ام للم مر ،وعكس واقع
مملكة البحرين في جسيد لك األمور ،فكل التحية للوفد المشار
ممثالً في رئيس الوفد األخ عبدا
مي ات هذا الوفد أنه

الدوسري وجميع أعضاء الوفد .من

م ممثلين عن جميع الجهات الرسمية من الرجال

والنساء ،ومانوا قادرين عل
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25

يصال ما وصلت ليه مملكة البحرين في مجال

بلدهم ،وقدر هم عل

حقو اإلنسان ورفعتها ومرم ها ،ونحن في مجلس الشورى نتقدم لهم
بج يل الشكر عل هذا المستوى الرفيع والمشرن الذي عكسوا فيه
صورة بلدهم مملكة البحرين ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وننتقل اآلن ل البند التالي من جدول األعمال والخاص
بمناقشة قرير لجنة الش ون المالية واالقتصادية حـــول المرسوم بقانون
رقم ( )22لسنة 2016م بشأن شرمات الخاليا المحمية .وأطلب من األخ
ر ا عبدا

فر مقرر اللجنة التوجه ل المنصة فليتفضل.

10

العضو رضا عبداهلل فرج:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه في
المضبطة.

15

النائب األول للرئيس:
هل يوافق المجلس عل

ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

20

النائب األول للرئيس:
ذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

(انظر الملحق  /1صفحة )81
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النائب األول للرئيس:
فضل األخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبداهلل فرج:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد االطال عل المرسوم بقانون ،وعل

5

قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني ،ورأي المستشار
االقتصادي والمالي للجنة ،وبعد التأمد من سالمة المرسوم بقانون من
الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الش ون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى ،رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من
ديباجة و حدى وثالثين مادة ،ناولت أحكامه أسيس شرمات الخاليا

10

المحمية ونطا األنشطة المالية المصرح للشرمات بم اولتها وميفية
نشاء الشرمة و سجيلها وامتسابها للشخصية االعتبارية باإل افة ل
حقو الدائنين واألحكام المتعلقة باإلدارة واإلفال
المرسوم حصول لك الشرمات عل
مصرن البحرين المرم ي عل

والتصفية .واشتر

الموافقة الخطية المسبقة من

أسيسها .ووجدت اللجنة أن أهدان

15

ومبررات صدار المرسوم بقانون تمثل في و ع اإلطار القانوني إلنشاء
شكل جديد من أشكال الشرمات التجارية (شرمة الخاليا المحمية)
التي قوم بممارسة أنشطة مالية قع

من نطا األنشطة التي يشرن

مصرن البحرين المرم ي عل ممارستها ،وأن هذا النو من الشرمات
يتألف من نواة واحدة وقلية واحدة أو أمثر ،يكون لكل منها أصول
ومس ولية منفصلة عن األقرى ،بحيث ثبت الشخصية االعتبارية للنواة،
فال تمتع أي من قالياها بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشرمة
(النواة) .مما أن صدار هذا المرسوم بقانون جاء بناء عل

وصية

مقدمة من اللجنة التنسيقية ل مجلس الو راء الموقر بإصدار ح مة من
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20

مشروعات القوانين ومنها مشرو قانون بشأن شرمات الخاليا المحمية
بأداة المرسوم بقانون نظرًا ل ما مثله من سهام في استكمال البنية
التشريعية في المملكة ،و وفير المناخ االقتصادي الحر و ع ي التبادل
التجاري و شجيع االستثمار فيها سعيًا نحو ع ي

نافسية مملكة

البحرين ،و حقيق الرؤية االقتصادية  .2030و رى اللجنة أن هذا المرسوم

5

بقانون يستحدث نوعًا جديدًا من األطر القانونية الحديثة عالميًا وذلك
ماشيًا مع احتياجات البنو

والم سسات المالية ،وعل

الم سسات المالية األجنبية التي حتا

األقص

ل هذا النو من الشرمات،

باإل افة ل الم سسات المالية المحلية واإلقليمية .مما أن شرمات
الخاليا المحمية ساعد المصارن والم سسات المالية عل
بتأسيس مختلف أنوا

القيام

10

الصناديق االستثمارية الخاصة والجماعية

و صكيك األصول عن طريق م اولة أنشطة التوريق ،باإل افة ل
سهيل مهمة مديري التأمين في نشاء شرمات التأمين التابعة لمالكي
هذا األسا

الشرمات التجارية والصناعية والطيران .وعل

فإن

المرسوم بقانون سون يوجد اإلطار القانوني الال م لتطوير منتجات مالية

15

قليدية و سالمية جديدة و شجيع االستثمار ،مما أنه سيساعد عل
ع ي القدرة التنافسية ومكانة البحرين باعتبارها مرم ًا ماليًا مرموقًا
في المنطقة .و ماشيًا مع ما قدم ،فإن اللجنة تفق مع أهدان المرسوم
بقانون ومبررا ه؛ وبناءً عليه وصي بالموافقة عل

المرسوم بقانون.

للتو يح شرمة الخاليا المحمية شكل جديد من أشكال الشرمات
التجارية باإل افة ل

األشكال الثمانية الموجودة حاليًا في قانون

الشرمات رقم ( )21لسنة 2001م ،و ن هذا الشكل ير متواجد ال
في بع

الدول مثل ج ر مي يلند ودول أقرى قليلة .و ماشيًا مع التطور

الدائم في مجاالت االستثمار وحرصًا من مصرن البحرين المرم ي
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عل

حديث القوانين االقتصادية واالستثمارية م صدار المرسوم بقانون

رقم ( )22لسنة 2016م بشأن شرمات الخاليا المحمية لتوفير مي ات
وقيارات جديدة أمام المستثمرين الستثمار أموالهم .وقد اطلعت اللجنة
عل المذمرة المرفوعة ل المستشار القانوني باألمانة العامة المساعدة
لش ون العالقات واإلعالم والبحوث ،و دارست اللجنة بصورة متأنية

5

وشاملة المرسوم بقانون في  11اجتماعًا ،حيث ن المس ولين في مصرن
البحرين المرم ي أمدوا العمل عل
من الدرو

يجاد لية محكمة ،واالستفادة

والقضايا المذمورة والمالحظات التي وردت في المذمرة

لمراقبة و دارة مثل هذه الشرمات ،واللجنة مقتنعة بجدوى هذا المرسوم
بقانون باإل افة ل ما ورد في المذمرة التي استلمتها اللجنة ،وشكرًا.

10

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

15

شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أ وجه بالشكر ل اللجنة عل
قريرها ،ونحن ندعم مثل هذه المراسيم بقوانين ،وأ وجه مذلك
بالشكر ل الحكومة الموقرة حيث استهدفت شريعات قاصة بشأن
القطا االستثماري والمالي في البلد ،وبشكل قاص أ وجه بالشكر
ل مكتب النائب األول لرئيس مجلس الو راء صاحب السمو األمير
سلمان بن حمد ل قليفة عل

بنيه عدد من التشريعات ،ونحن قد نأ ي

عل ذمر المرسوم بشأن العهد الذي يتعلق بذات التشريعات .االهتمام
بالقطا االستثماري قاصة وقلق مثل هذه اآلليات له عوائد عود عل
القطا المالي واالستثماري .لدي عدة استفسارات وأ من عل سعادة األخ
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رشيد المعرا اإلجابة عنها ،بخصوص المادة  7المتعلقة بموافقة مصرن
البحرين المرم ي ،حيث ورد فيها التالي« :مع مراعاة اإلجراءات التي
يصدر بتحديدها قرار من المصرن وفقًا ألحكام هذا القانون ،يجو
للمصرن لغاء الموافقة المشار ليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو
ــ ذا مان ذلك مناسبًا ــ عديلها أو قييدها أو قرانها بشرو

افية

5

وذلك في األحوال التالية ،»... :وردت حاالت نتفق مع ما ذمرت في
المرسوم بأنها من حق المصرن أن يقرر أن يلغي الموافقة التي أعطاها
سلفًا أو يطلب منهم عديل األو ا وقاصة ذا مانت مر بطة بالبنود
(أ ،ب ،د) .بخصوص البند ( ) من نفس المادة والذي نص عل التالي:
« ذا ثبت قيام الشرمة في سبيل الحصول عل موافقة المصرن بتقديم

10

معلومات ماذبة أو مضللة أو مخالفة للحقيقة» ،وفقًا لما هو وارد في
باب العقوبات يعتبر فعالً معاقبًا عليه بموجب القانون ،ميف سيكون
التواؤم بشأن هذه المادة ذا أقذ بإلغاء الموافقة؟! بمعن أنه سيتم حريك
دعوى جنائية لتقدمه ببيانات ماذبة ل سلطة رسمية ،لكن هذا البند
وجد

من البنود ذا ها التي ذمر فيها أن المصرن يطلب عديلها،

15

فحبذا لو يتم و يح هذه النقطة لي ،هل ذا حقق البند ( ) سيكون
الج اء المتر ب هو لغاء الموافقة من دون الدقول في التعديل؟ ألنه
سيكون هنا اصطدام بمادة العقوبات .لدي أيضًا استفسار بشأن المادة
( 10رأ

المال واألسهم) فقد ورد أن هنا رسومًا وأمورًا أقرى مقررة،

حبذا لو يتم اطالعنا عل التقديرات التي أقذت في االعتبار وقصوصًا
أننا أنشأنا هذه اآللية؛ ولندعمها أيضًا في مسألة الرسوم من أجل
مواءمتها لتشجيع المجال االستثماري ،السيما أن األخ المقرر قد أشار
ل أنها من التشريعات التي لم أقذ بها الكثير من الدول ،عل األقل
عل المستويين الخليجي والعربي .الطلب الذي منت سأ قدم به هو أن
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يقوم مصرن البحرين المرم ي بالتهيئة من قالل التدريب عل مثل
هذه القوانين المر بطة بهذه التشريعات سواء بالنسبة ل المحامين أو
القضاة المختصين بالقطا المالي االستثماري ،ومذلك بالنسبة ل
الخبراء ،وبخاصة أنه عندما يُنظر في قضايا ذات صلة بالصناديق
االستثمارية نجد عدم عداد التقارير الصادرة من قبل الخبير المحاسبي

5

مقارنة بالخبير المصرفي الذي يعلم بالضبط ما هي طبيعة الصناديق
االستثمارية ،ومت

نتهي ،ومت

فإذا لم يكن هنا

و

الوحدات وما ل ذلك من أمور،

شريع يل م بتدريب المحامين في هذا المجال

ومذلك القضاة األفا ل المختصين من قالل التعاون مع معهد
الدراسات القضائية ،ومذلك هيئة من ستنتدبهم المحكمة لبيان و ع

10

الن ا المحال ليهم ،فنحن نعول مثيرًا عل أن يقوم مصرن البحرين
المرم ي بهذا األمر والسعي ليه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.

15

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ل اللجنة عل هذا
الجهد المبذول .لدي استفسار عن قرير اللجنة ،وأريد فسيرًا لما ورد
في الصفحة  14من جدول األعمال ،والصفحة  6من قرير اللجنة،
والس ال موجه ل مقرر اللجنة أو رئيسها أو سعادة األخ رشيد المعرا ،
الفقرة األول

قول ...« :وأن هذا النو من الشرمات يتألف من نواة

واحدة وقلية واحدة أو أمثر ،يكون لكل منها أصول ومس ولية
منفصلة عن األقرى ،بحيث ثبت الشخصية االعتبارية للنواة ،فال تمتع
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أي من قالياها بشخصية اعتبارية منفصلة عن الشرمة (النواة)»
وس الي هو :في حالة عثر أو فال

حدى هذه الخاليا سواء مانت

صناديق استثمارية أو يرها ــ وهو قانون جديد وحديث عل مستوى
العالم ،مما ذمر في قرير اللجنة ــ فقد كون ج ر معروفة مثل ج ر
الكايمن أو قانون جير ي و يرهما من الشرمات التي قدم قدمات
مالية عل

5

مستوى العالم ،حيث استحدثت مثل هذه القوانين ،فهل

ستكون النواة هي المس ولة ،باعتبار أن الخاليا ال تمتع بالشخصية
االعتبارية ،أم هي مس ولية من؟ ألنها مكونة من نواة وعدة قاليا ،فقد
كون أمور الخاليا األقرى مستقرة بينما قلية واحدة هي المتعثرة
وأفلست أو أنها قالفت ،فالمس ولية قع عل عا ق من في هذه الحالة؟

10

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ رشيد بن محمد المعرا محاف
مصرن البحرين المرم ي.

15

محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أحببت أن أشكر رئيس وأعضاء
لجنة الش ون المالية واالقتصادية عل

واصلهم الحثيث مع المصرن في

النقاش حول هذه القوانين التي قدمناها في الفترة السابقة ،وأود أن
أؤمد لكم سعينا من أجل طوير و وسيع القنوات التشريعية التي نظم
قطا الخدمات المالية؛ ألن هذا القطا بطبيعته في طور مستمر ودائمًا
ما نرى ما يحدث عل مستوى المرام المالية في العالم ونحاول أن
نقارن بين أو اعنا وأو ا
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نفسها ،ولنوفر المظلة التشريعية نفسها للمستثمرين أو للم سسات المالية
التي ريد أن ستخدم البحرين مقاعدة انطال لعمليا ها ،ومن هذا
المنطلق أصدرنا في الفترة الما ية قريبًا ثالثة قوانين من قوانين
الشرامات التي م قرارها من قبل مجلسكم الموقر ،واآلن معروض
أمامنا قانونان هما قانون العهد وقانون الخاليا المحمية .بالنسبة ل

5

قانون الخاليا المحمية بطبيعة الحال هو قانون فني ومعقد مما هو
الحال بالنسبة ل قانون العهد ،وما يمي هذا القانون ــ قانون الخاليا
المحمية ــ أنه اقتص فقط بالشرمات التي ريد أن عمل

من نطا

الخدمات المالية ،وبالتالي نص القانون حصر هذه العمليات في عمليات
محددة مما ورد في القانون ،التي من

منها أنشطة التوريق وشرمات

التأمين باإل افة ل الصناديق المجمّعة ،وملها صب

10

من ر يب

معين .بالنسبة ل ما أشارت ليه األقت دالل ال ايد بخصوص المادة
( )7بشأن العقوبات ،أي قضية تعلق بتقديم بيانات ماذبة أو مضللة
سواء لهذا القانون أو قوانين أقرى يحكمها قانون مصرن البحرين
المرم ي ،وبالتالي عتبر قضية جنائية و صنف وفق ما ورد في هذه

15

القوانين ،ولكننا حرصنا عل و ع هذه المادة بالتحديد لم يد من
اإليضاح في هذا الشأن .بالنسبة ل مستوى رأ

المال في الشرمات

والخاليا المتخصصة يعتمد عل طبيعة عملها ،فبعضها قد حتا

ل

رأ

مال مبير نتيجة طبيعة عملها ،وبعضها اآلقر قد ال حتا

ل

رأ

مال مبير ولهذا السبب رمنا هذا المو و لتقدير المصرن

طبقًا للطلبات المقدمة ليه ،لكن رقيص هذه الشرمات سيتم بمبالغ
بسيطة جدًا ال تجاو مائة دينار .بالنسبة ل

هيئة العاملين في هذا

المجال فهي قضية مهمة جدًا بالنسبة لينا ،وهي من األهدان التي
سنسع

ليها بمجرد االنتهاء من التر يبات التشريعية ،وسندعو جميع
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المختصين في هذا الشأن من محامين ومحاسبين وقبراء ،باإل افة ل
أننا نريد الترويج لمثل هذه القوانين حت يعرن النا

سواء في البحرين

أو قارجها المستجدات االقتصادية في البحرين .نحن نتفق مع األقت
دالل ال ايد في هذا الجانب ،حيث رأينا بع

القصور التي حتا ل

عمل جميع األطران .بالنسبة ل س ال األخ ف اد الحاجي بشأن من هو

5

المس ول في حالة عثر حدى الخاليا ،أعتقد أن المادة  12بين الفر
بين األصول ،والمادة  19تكلم عن مس ولية األصول الخلوية واألصول
الخلية ،ومن سيتحمل التبعات المالية

ير الخلوية في حالة فال

واإلدارية ،ومما هو وارد في القانون أن مل قلية مس ولة مامًا عن
أصولها ،حيث يتم فصل األصول بشكل وا ح ومن ير لبس بين
مجموعة الخاليا التي عمل

10

من هذا النطا  ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت جميلة علي سلمان.
15

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال شك أن هذا المو و وهذا النو من
الشرمات ــ أعني شرمات الخاليا المحمية ــ هو مفهوم جديد حت
بالنسبة لينا بصفتنا محامين ،مما أن فقه القانون والقضاة يفتقرون
ل

فسير وشرح هذا النو من الشرمات ،فمن الطبيعي أن مثل هذا

النو من الشرمات سيواجه بع

الصعوبات والعقبات ومذلك القضاة

أيضًا .في المجمل هذا المرسوم مقبول وال شكالية فيه ولكن نأمل
من مصرن البحرين المرم ي اإلشران والرقابة الصارمة عند طبيق
هذا النو من القوانين عل الشرمات ،وقصوصًا أن مملكة البحرين
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من الدول السباقة في المنطقة في نشاء هذا النو من الشرمات،
ونريد لهذا المشرو ولهذا النو من الشرمات النجاح ،ولن يتأ

هذا

النجاح ال بالرقابة واإلشران المباشر من قبل مصرن البحرين
المرم ي ،مما أود اإلشادة بالخطة التي ذمرها محاف
البحرين المرم ي فيما يتعلق بمو و التوعية ،فهي

مصرن
رورية جدًا

5

وقصوصًا للمتعاملين والمختصين من محامين وشرمات محاسبة
و يرهما؛ لهدن سامي هو نجاح هذا المشرو  .في هذا المرسوم
مانات أود اإلشادة بها ،منها مو و اإلفصاح وهو مهم جدًا وقصوصًا
للمتعاملين مع هذه الشرمة ،حيث يجب اإلفصاح عن مون هذه
الشرمة من شرمات الخاليا ،باإل افة ل

الضمانات األقرى

10

الموجودة التي أرى أنها ستحقق الحماية الكاملة للمتعاملين مع هذا
النو من الشرمات ،ولكن ن مد أن دور المصرن يجب أن يكون
مبيرًا في عمليتي اإلشران والرقابة .لدي س االن لسعادة محاف
مصرن البحرين المرم ي ،الس ال األول متعلق بالمادة  ،7الفقرة
الثانية من هذه المادة نص عل « :يقدم طلب الموافقة مصحوبًا بالرسم

15

المقرر» ــ وهدفي من هذا الس ال هو الة الغموض بخصوص مو و
الرسم ــ في حالة رف

المصرن المرم ي للطلب هل ستعاد الرسوم

ل مقدم الطلب؟ الس ال الثاني بخصوص مو و اإلفال  ،مما نعلم
أن اإلفال

دائمًا يقدم من قبل الشرمة المتعثرة التي تقدم بقضية أمام

المحامم إلشهار فالسها ،بالنسبة ل الخاليا المتعلقة بهذه الشرمة
في حالة عثر قلية من الخاليا هل يمكن أن تقدم منفصلة بدون
الشرمة النواة بطلب شهار فالسها؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

عبا .

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،سيدي الرئيس ،قواني وأقوا ي أصحاب
السعادة ،أسعد ا
هذا المشرو

5

صباحكم بكل قير .ال شك أننا نتوافق مامًا مع

بقانون ،وهذا المرسوم بقانون يهدن ل

يجاد مشاريع

استثمارية واقتصادية ع التبادل التجاري والنمو االقتصادي في مملكة
البحرين ،وال شك أن مثل هذه المشاريع هي مشاريع لها األولوية ،ولها
األسبقية أيضًا عل مثير من المشاريع األقرى .أعتقد أن المرسوم

10

بقانون هو من المراسيم المهمة .ولكن لدي مالحظة بالنسبة ل
الشرمات ،هل هي شرمات مساهمة؟ أعني هل شرمات الخاليا
المحمية هي شرمات مساهمة فيها أسهم ومساهمون؟ و ذا مانت هي
التي تكون من رؤو

أموال محددة ُقسّم ل أسهم عديدة ولهذه

األسهم قصائص ممي ة منها ساوي قيمتها بحسب ما يحدده قانون

15

الشرمة ،ومنها ساوي حقوقها ،ومنها أن مس ولية مل مساهم بقدر
قيمة أسهمه ،ومنها قابليتها للتداول في األسوا  ،ويتم داولها وفق أنظمة
و جراءات محددة في أسوا البورصة ،فهل تر ب عل مُلكية األسهم
حقو والت امات منها حق بقاء مالكها في الشرمة ،ومنها حق األولوية
في االمتتاب ،ومنها حق اقتسام موجودات الشرمة ،ومنها حق التدقل
في قرارات الشرمة ،و ير ذلك؟ هذه مجرد مالحظات بسيطة ،وأ من
عل سعادة األخ محاف

مصرن البحرين المرم ي اإلجابة عن هذه

االستفسارات ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ رشيد بن محمد المعرا محاف
مصرن البحرين المرم ي.

محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة ل

5

مالحظات واستفسارات

األقت جميلة سلمان فيما يتعلق بالرسوم ،الرسم الذي يُقدّم ل المصرن
ألي طلب هو ليس بمثابة موافقة لقائية ،وبالتالي الرسم ال يُسترجع،
ألن الرسم عادة ال يتجاو  50دينارًا .بالنسبة ل اإلفال

أو حنا في

المواد الخاصة به ــ وقاصة المادة  19ــ أن الخلية ملك أصوالً معينة،

10

وبالتالي عندما ُفلس فإنها فلس بمفردها ألن أصولها مفردة ومحددة
بشكل وا ح وال تجاو حدودها ل حدود أو صالحيات ومس وليات
الخاليا األقرى ،وبالتالي عندما صدر أي أصول مقابلها أو يكون عليها
دين فإن ذلك يكون محدودًا

من نطا الخلية المحمية .بالنسبة ل

استفسار األخ جواد عبا  ،المصرن سون يُصدر الئحة ُحدد الشرو

15

التي تحول فيها الشرمة التجارية القائمة حاليًا ل شرمة قاليا
محمية ،ومن قالل هذه الشرمة البد أن يكون لها نشا مالي ،وهذا
النشا المالي يختص بمجموعة من الخدمات التي حددها القانون سواء
مانت شرمات استثمار أمين ابعة أو شرمات استثمار صناديق
مُجمعة أو ألجل التورّ  ،وبالتالي مقابل مل نشا

سيتم صدار قيمة

مُعينة لألسهم سمح لهذه الشرمة بالعمل في هذا المجال؛ هذا لخيص
لإلجابة عن استفسار ميف ستتحول الشرمة من شرمة قائمة حاليًا
ل شرمة

من الخاليا المحمية التي يشملها هذا القانون ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ قالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شــــكرًا ســــيدي الرئيس ،أحب أن أقول ملمة شــــكر في حق
محاف

5

مصــــــــرن البحرين المرم ي ،نحن لدينا اليوم هذا النو من

المراسيم المعقدة ،وهنا اإلشادة واجبة بسعادة محاف

مصرن البحرين

المرم ي وحرصــــــه الشــــــديد عل حضــــــور اجتماعات اللجنة المتعلقة
بالمصـــرن ،ومذلك حرصـــه عل أن يكون موجودًا شـــخصـــيًا؛ واليوم
هنا انعكا

وا ح فيما فضل به من جابة عن استفسارات اإلقوة

10

واألقوات أعضــــــاء المجلس ،وهي الطريقة نفســــــها التي يتعامل بها مع
اللجنة في هذه الموا ـــــــيع المعقدة ،فالشـــــــكر ل ســـــــعادة محاف
مصرن البحرين المرم ي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

15

شكرًا ،هل هنا مالحظات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

النائب األول للرئيس:

20

فضل األخ مقرر اللجنة بقراءة وصية اللجنة.
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العضو رضا عبداهلل فرج:
شـــكرًا ســـيدي الرئيس ،وصـــي اللجنة بالموافقة عل المرســـوم
بقانون رقم ( )22لســــــنة 2016م بشــــــأن شــــــرمات الخاليا المحمية،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وسون نأقذ رأيكم نداء باالسم عل المرسوم بقانون.
فضل األخ عبدالجليل براهيم ل طريف األمين العام للمجلس.

(وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألخذ
رأيهم ندا ًء باالسم على المرسوم بقانون)

10

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
15

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.

العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.

20

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:

25

موافقة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.

5

العضو جواد عبداهلل عباس:
موافق.

العضو خالد حسين المسقطي:

10

موافق.

العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
15

العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.

العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.

20

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

العضو رضا عبداهلل فرج:

25

موافق.
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العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.

العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.

5

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
موافق.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

10

موافقة.

العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
15

العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.

20

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

25

موافق.
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العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.

العضو علي عيسى أحمد:
موافق.

5

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:

10

موافق.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
15

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.

20

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو نوار علي المحمود:

25

موافق.
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العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

النائب األول للرئيس جمال محمد فخرو:
موافق .موافقة باإلجما  ،ذن يقر المرسوم بقانون .قبل أن ننتقل

5

ل البند التالي من جدول األعمال هنا ملمة رحيبية بمناسبة يارة
وفد مرم شيخان الفارسي للتخاطب الشامل ،يسرني أن أرحب بأبنائنا
وبنا نا طلبة وطالبات مرم

شيخان الفارسي للتخاطب الشامل

ومرافقيهم في مجلس الشورى ،متمنين لكم االستفادة من هذه ال يارة
الميدانية التي من قاللها يمكنكم االطال عل سير العملية التشريعية

10

في المملكة ،معربين عن فخرنا بكم وبسعيكم لالندما في المجتمع
وممارسة حيا كم بشكل طبيعي ،مشيدين بالرعاية واالهتمام اللذين
يوليهما مرم شيخان الفارسي ألبنائنا وبنا نا الطلبة والطالبات من فئة
الصم والبكم ،و سخير مل اإلمكانيات لهم من قالل ال يارات
الميدانية ،متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح .مما يسرني أيضًا أن

15

أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة مدينة عيس الثانوية للبنين ومعلميهم في
مجلس الشورى ،متمنين أن حقق هذه ال يارة مل ما من شأنه أن يُلبي
طلعات الطلبة ل الفائدة والمعرفة الميدانية التي من قاللها يمكنهم
االطال عل سير العملية التشريعية في المملكة ،م مدين أن هذه
ال يارات أ ي

من ما وليه و ارة التربية والتعليم ألبنائنا الطلبة من

اهتمام ورعاية دائمين للوقون عن مثب عل احتياجات الطلبة لمعرفة
عملية سير القوانين والتشريعات في المملكة ،متمنين لهم دوام التوفيق
والنجاح .وننتقل اآلن ل البند التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة
قرير لجنة الش ون المالية واالقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم
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20

( )23لسنة 2016م في شأن العُهد .فضل األخ ر ا عبدا

فر مقرر

اللجنة.

العضو رضا عبداهلل فرج:
شــكرًا ســيدي الرئيس ،بســم ا

الرحمن الرحيم ،بدايةً أطلب

5

ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.

النائب األول للرئيس:
ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟

هل يوافق المجلس عل

10

(أغلبية موافقة)

النائب األول للرئيس:
ذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.
15

(انظر الملحق  /2صفحة )91

النائب األول للرئيس:
فضل األخ مقرر اللجنة.
20

العضو رضا عبداهلل فرج:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد االطال عل المرسوم بقانون ،وعل
قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني ،ورأي المستشار
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االقتصادي والمالي للجنة ،وبعد التأمد من سالمة المرسوم بقانون من
الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الش ون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى ،رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من
ديباجة وثالثة وسبعين مادة ناولت أحكامه أسيس العُهدة والشرو
المتعلقة بصحة العُهدة وصالحيات أطران العُهدة ومهام وصالحيات أمين

5

العُهدة ومدة العُهدة والحاالت التي بمقتضاها يمكن نهاء العُهدة
باإل افة ل
واشتر

اقتصاصات المحكمة بخصوص العُهد والعقوبات.

القانون

رورة قيام أمين العُهدة بتسجيلها في «سجل العُهد»

المُنْشأ في مصرن البحرين المرم ي .ووجدت اللجنة أن أهدان
ومبررات صدار المرسوم بقانون تمثل في نظيم العُهد ليحل هذا

10

المرسوم بقانون محل القانون رقم ( )23لسنة 2006م بشأن العُهد المالية،
طوير و عادة

حيث ن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر الحاجة ل

نظيم العُهد نظيمًا مامالً حت يستطيع القطا المالي والمصرفي في
مملكة البحرين موامبة التطور العالمي .مما أن صدار هذا المرسوم
جاء بناء عل

وصية اللجنة التنسيقية المقدمة ل مجلس الو راء الموقر

15

بإصدار ح مة من مشروعات القوانين ومنها مشرو قانون بشأن العُهد
بأداة المرسوم بقانون نظرًا ل ما مثله من سهام في استكمال البنية
التشريعية في المملكة ،و وفير المناخ االقتصادي الحر و ع ي التبادل
التجاري و شجيع االستثمار فيها سعيًا نحو ع ي

نافسية مملكة

البحرين .ويساهم قانون العُهد الجديد في نشاء و طوير منتجات مالية
جديدة في مجال االستثمار مثل صناديق االستثمار العقارية و دارة األصول
والثروات الخاصة باألفراد والم سسات وصناديق التقاعد الخاصة
بالم سسات والشرمات المحلية واإلقليمية باإل افة ل

طوير منتجات

االستثمار المختلفة ،وهو األمر الذي من شأنه ع ي مكانة مملكة
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20

البحرين بصفتها مرم ًا ماليًا عالميًا ممي ًا في المنطقة وسيساهم في
طوير منتجات مالية جديدة مبتكرة ،و ع ي حماية حقو ومصالح
م سس العُهدة والمنتفعين منها .و شير اللجنة ل أن المرسوم بقانون
محل الدراسة قد جاء بصيا ة قانونية مغايرة عما اعتاده المشرّ
البحريني ،من حيث اللغة القانونية وأسلوب الصيا ة المستخدم في

5

المرسوم بقانون .و ماشيًا مع ما قدم ،فإن اللجنة تفق مع أهدان
المرسوم بقانون ومبررا ه؛ وبناءً عليه وصي بالموافقة عل المرسوم
بقانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

10

شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ فضل األخ أحمـــد براهيــم بهـــ اد.

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا عضو في اللجنة التي وافقت عل هذا
المرسوم بقانون ،ولكن فهمي للمرسوم بقانون قد يتعارض مع رأي

15

اللجنة ،العهدة معناها أنه ذا مان لدى أحد مبلغ من المال وأراد أن
يعمل عهدة ويسجل بع

الورثة من أبنائه في العهدة فقد يحرم الورثة

اآلقرين ،وهذا قد يسلب الحق اإلسالمي في التشريع،حيث ن أبناء
الشخص متساوون في اإلرث .مان لدي استفسار في اللجنة ولكن لم
أحصل عل جواب شانٍ يمنعني من ثارة هذا الس ال اآلن :ميف أعطي
شخصًا صالحية بأن يعمل عهدة ويأقذ ج ءًا من أمواله ويضعها في هذه
العهدة ويحرم الورثة اآلقرين؟ أال يتعارض ذلك مع الشريعة اإلسالمية؟
وهل هذا المرسوم بقانون جاءنا من دول أجنبية؟ هذه االستفسارات يجب
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20

أن يكون لها جواب وا ح وصريح و ال سون تعارض مع الشريعة .في
المرة السابقة لم يقصر سعادة األخ رشيد المعرا محاف

مصرن

البحرين المرم ي ،ومنت أ من عل اللجنة التي أنا أحد أعضائها أن
كون قد استفسرت من هيئة التشريع واإلفتاء القانوني للبت في هذا
المو و  ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ قالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:

10

شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن ألفت نظر األخ أحمد به اد
وهو أحد أعضاء اللجنة الذين نع هم ونأقذ برأيهم في نقاشنا ل أنه
لم يفت اللجنة أن وجه مثل هذا النو من االستفسارات ل محاف
مصرن البحرين المرم ي ،وهنا

جابات م ضمينها في قرير

اللجنة .اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أقرأ المادة  8من المرسوم بقانون،

15

وهي مادة وا حة ،وسون أعلق عليها بعد قراء ها ،المادة قول« :في
طبيق أحكام هذا القانون ،وعل األقص البندين (ب) و( ) من الفقرة
( )2من المادة ( )5من هذا القانون ال يعتد بأي أثر لحقو الميراث
الذي يقررها األجنبي في شأن أموال شخص عل قيد الحياة عل ملكية
األموال ير المنقولة التي قع في المملكة أو عل ملكية األموال
المنقولة أينما وجدت» ،بالنسبة ل التفسير ،أحكام المواريث لها
مكانة مما نعلم جميعًا ،وهي مكانة بار ة في الشريعة اإلسالمية،
ر بط هذه األحكام بحقو أفراد األسرة واألقارب في مل األمور
المالية ،وطبعًا ذا مان هنا أي نو من الشكو ــ مما طر
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20

ذلك األخ أحمد به اد ــ فإن المادة  8التي قرأ ها قضي بأن األموال
المنقولة ل العهدة في حياة الشخص هي أموال مملومة للعهدة وال
مثل ج ءًا من أمواله منذ اريخ نقل ملكيته لتلك الممتلكات ل
العهدة ،وعليه فليس له الحق في المطالبة بها ،واألمر ينطبق عل ورثته
بعد مما ه ،حيث ال عد من قبيل الترمة بعد الممات ،وعليه فإن أموال

5

العهد دقل في مفهوم الحرية االقتصادية للفرد وهو عل قيد الحياة،
فله التصرن في أمواله واستثمارها ميفما يشاء وأينما يشاء ،هذا
فسير وا ح ،وذمرناه في اجتماعات اللجنة وأذمره مرة أقرى عل
مسمع أعضاء المجلس ،وشكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
افة ل

ما فضل به األخ قالد

شكرًا سيدي الرئيس،

المسقطي ،جميل أن نر كن دائمًا ل بع

األحكام األساسية التي

يتم بموجبها نسيق بع

15

الحقو  .في المادة  48أيضًا لمسنا أن هنا

عددًا من المواد التي وردت في هذا المرسوم بقانون مفلت مسألة حماية
األموال من قالل عود ها ل الورثة بعد وفاة الشخص ،وهو األمر الذي
قرر في البند ( ) من المادة  ...« 48بخلو العهدة من مستفيد ل

20

الشخص الذي قدم لك المصلحة أو األموال أو ل ورثته أو من يخلفه
في حال وفا ه» .باإل افة ل أن المادة  51في البند  5ذمرت أنه
«يجو للمحكمة بناء عل طلب أمين العهدة أو منشئ العهدة ،»...ور بت
أن صدر الموافقة نيابة عن القاصر أو الشخص الطبيعي ،والبند (ب)
أقذ في االعتبار الحمل المستكن ،وبالتالي م حف
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25

رفة البحرين لتسوية

نعرن أن أحكام هذا المرسوم بقانون ر كن ل

المنا عات ،ولكن نجد أن المادة  67من المرسوم بقانون ر بت
اقتصاص المحامم العادية ذا مانت هنا حاالت ورد منها« :ال خل
أحكام هذا القانون باالقتصاصات المقررة لمحامم البحرين بما في
ذلك اقتصاصا ها في :أ -بطال أو نقاص أو عديل أي نا ل أو صرن

5

قر في األموال يتعلق بوصية أو بغيرها من التصرفات» ،وبالتالي فإن
المخاون التي فضل بذمرها األخ أحمد به اد يمكن أن ثار في عدد
من مواطن المرسوم بقانون ،ولكننا دائمًا عندما نقرر مثل هذه األمور
نضع بع

األحكام التي حف

األشخاص الذين عل قيد الحياة وبعد

وفا هم وانقضاء الذمة المالية بالنسبة ليهم و ل أين
في االعتبار الحمل المستكن وهو الذي حف

ول .مما أقذ

10

فيه الحقو بالنسبة ل

الجنين المر قبة والد ه ،هذا نطمئن به .نحن نعرن أن قانون العهد صدر
في عام 2006م وهذا المرسوم بقانون أدقل نظيمًا مامالً وطور مواد
ونصوص القانون ،و ذا طرأت بع

األحكام والتطبيقات أثناء مباشرة

نفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون فال مانع من أن ينظر فيها بما يحف

15

وجود ميان جديد قصد منه طوير القطا االستثماري ومنع أي شخص
قد يتحايل أو يتستر أو يتخذ من هذا المرسوم بقانون لية لحرمان أو
انتقاص بع

الحقو  .هنا

عدة مواد في المرسوم بقانون حمي مثل

هذه الحقو  ،وباإل افة ل المادة  8التي ذمرها األخ قالد المسقطي
ذمرت أهم المواد التي نظمت هذا األمر ،وشكرًا.

20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ أحمـــد براهيــم بهـــ اد.
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العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خوفي ينصب في أن أحد األبناء أو بع
األبناء يحرمون من حقهم في اإلرث بعد وفاة صاحب العهدة ،ذا مانت
العهدة باسم شخص معين ،هو وأحد أبنائه ،وبعد وفاة صاحب العهدة
هل يحق لألبناء اآلقرين اإلرث من العهدة؟

5

النائب األول للرئيس:
أعتقد أن مالم األخ قالد المسقطي وا ح في هذا الجانب.

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

10

سيدي الرئيس ،ذا مان قد و ح هذه النقطة فربما أنني لم
أفهمه ،ولكني أرى أن في ذلك نوعًا من الحرمان لبع

الورثة ،و فضيل

ورثة عل ورثة قرين ،والشر يقول( :ال وصية لوارث) ،اآلن عندما
أ ع بع

األبناء في العهدة وأ جاهل اآلقرين ففي ذلك حرمان من

اإلرث ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

عبا .

العضو جواد عبداهلل عباس:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،منت أ من أن أرى مرئيات المجلس
األعل للش ون اإلسالمية في الجوانب التي حدث عنها وأشار ليها أقي
و ميلي أحمد به اد ،ما المانع من وجود رأي للمجلس األعل للش ون
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اإلسالمية في هذه الج ئية؟! أعتقد أن ما فضل به األخ أحمد به اد
صحيح وينبغي أن كون هنا مرئيات للمجلس األعل للش ون اإلسالمية
ألن هنا حقوقًا عامة وحقوقًا قاصة ،فكيف يمكن الحفاظ عل

لك

الحقو ؟ وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أول رسالة أريد أن أوجهها ل أقي
وصاحبي الع ي فضيلة الشيخ المبار
المجلس األعل

10

جواد عبا  ،وأظنه عضوًا في

للش ون اإلسالمية ،باقتصار( :ولكن

قذ الدنيا

البا) ،أريد من المجلس األعل للش ون اإلسالمية أن يطالب بحقه وما
أؤ من عليه من أن يبدي رأيه ،وطبعًا هو ليست له صالحية التدقل،
ولكن أعتقد أن الكل يحترم هذا المجلس وقاصة الم سسات

15

الرسمية ،ويجب أن يستشار في القوانين مما يستشار يره من أهل
التخصص .أعتقد أننا جميعًا نتشار

في سن القوانين ،ولكن أحيانًا

عندما يأ ي خصص معين يقوم أهل التخصص ،مما يحدث في الغالب،
حيث تكلم األقت الع ي ة دالل ال ايد واألقت جميلة سلمان في
القانون ،ونذمر أنه عندما ناقشنا قانون راعة األعضاء أو يره مما
يتعلق بالطب مانت الساحة بطولها وعر ها للدمتور أحمد العري
بحكم التخصص ،ونحن نطالب باحترام التخصص ،اآلن هذا اللغط
مان باإلمكان ال ينتهي .نحن نرى الكثير من المرفقات مع قرير
اللجنة بشأن المرسوم بقانون ،ومن هذه المرفقات رأي لجنة الش ون
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20

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ،ورأي مصرن البحرين المرم ي،
ومذمرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون ،ورأي المستشار
االقتصادي والمالي ،ودراسة بشأن المرسوم بقانون مقدمة من قسم
البحوث ،وقرار مجلس النواب ومرفقا ه ،مل هذه المرفقات ،ذن فلنقم
بإ افة رأي المجلس األعل

للش ون اإلسالمية ،هل يضرنا ذلك؟!

5

أ يفوه لننتهِ من ذلك ،وال ند فالنًا يجتهد أو فالنًا يتساءل .المجلس
األعل للش ون اإلسالمية فيه ــ و

الحمد ــ الكثير من العلماء من

مذاهب متعددة ،فكلٌ يدلو بدلوه ،وملهم محل ثقتنا ،فينتهي
اإلشكال .أنا أقول قالن ما يقوله اإلقوة ،أنا أقول نه يجو  ،ولكن
ذا مان لدي أبناء مثالً وقمت بإنشاء شرمة ،وأعطيت أبنائي أسهمًا

10

في هذه الشرمة ،فهل يدقل ذلك في الميراث؟ هذا ال يدقل في
الميراث .لو مان هذا الصندو مثل الشرمة وأعطيتهم أسهمًا بطريقة
معينة بدون ساوي ،أي أعطيت أحدهم الربع واآلقر الثلث وهكذا ،أي
أنني ربما أعطيتهم في مكان قر ولم أحمل هذا في ذا  .القضية هي
أن التساوي والعدل بين األبناء هما األصل والواجب ،فالنبي صل ا

15

عليه و له وسلم عندما جاءه رجل وقال له :فلتشهد لي أنني سون أعطي
ولدي أر ًا ،فقال له النبي صل ا

عليه و له سلم :أمل أبنائك نحلته؟

فقال :ال ،فقال :فابحث عن يري فإني ال أشهد عل
القاعدة بين األبناء ،العدل والمساواة .هنا

ور .وهذه هي

فر بين أنني أؤسس

شرمة ،فربما هذه بنت فأفتح لها (بو يك) وهذا ولد فأفتح له
(مقاوالت) .القضية هنا هي أنه ال يجو أن نجتهد في ذلك ،فهذه القضية
يجب أال يتكلم فيها اإلنسان ال ذا مان يعلم بكل ما ورد من يات
وأحاديث ،فأحيانًا قول ن هذا ال يجو  ،نعم ال يجو و ع مبلغ معين
لكل األبناء ،ولكن يمكنني قسيمه في مجاالت مختلفة ،هذا يربح
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وذا يخسر فهذا أمر قر ،ولكن هل هذه العهدة دقل في الميراث
أم ال؟ هذا أيضًا يدقل في قضية التأسيس .ماذا قال الذي و ع العهدة؟
أنا أقول ــ وبدون مجاملة ــ ن ما وجد ه من المسلم بغ
الت امه الشخصي أنه يحترم دينه ،وال يتجرأ الجميع ــ الحمد
مخالفة الدين .أمامنا لقاء أمام ا

النظر عن
ــ عل

ع وجل ذا فرطنا في هذا الجانب،

5

{ ِنْ مُلّ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض ِلَّا ِي الرَّحْمَن عَبْدًا} ،ملنا
مس ولون وسون نُسأل ،وأنا ذا منت مس والً وفرطت فسون أُسأل،
ذن لماذا نأقذ ثام يرنا ونحملها؟ يقول المثل (قطها في رقبة عالم
واطلع سالم) ،نعم ،ن احترام الدين شيءٌ متجذر ،ونشكر األقت
نانسي يلي قضوري ألنها ذمرنا دائمًا بوقت الصالة ،فج اها ا
قير الج اء ،حت

10

ننا عيناها في حدى السفرات في هيئة األمر

بالمعرون والنهي عن المنكر ،ألن الصالة لم كن فو نا بسببها .األمر
األقير ،أود من األخ المقرر أن يشرح لي اآل ي« :و شير اللجنة ل أن
المرسوم بقانون محل الدراسة قد جاء بصيا ة قانونية مغايرة عما اعتاده
الصيا ة المستخدم

المشر البحريني من حيث اللغة القانونية وسلو

15

في المرسوم بقانون» ،وما ندري هل اللجنة م يدة للتغيير أم أن التغيير
ير جيد؟ فهمنا أنه مجرد قبار ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ قالد حسين المسقطي.

20

العضو خالد حسين المسقطي:
شــكرًا ســيدي الرئيس ،أشــكر اإلقوان عل مداقال هم ،وأود
أن أذمر أن ما اســتمعنا ليه هو فعالً ما نســير عليه ،وعندما أوصــينا
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اليوم بالموافقة عل المرســــــــوم بقانون أقذ نا في االعتبار مل هذه
األمور .أوالً :ما الذي أعنيه بالعهدة؟ هنا

فســــــــير وا ــــــــح في هذا

المرســـوم المتضـــمن  73مادة .العهدة هي عالقة قانونية ينشـــئها منشـــئ
العهدة وذلك بنقل أصـــــول يمتلكها ل أمين العهدة وقروجها من ذمته
المالية ،ويتم بموجبها االحتفاظ بأموال العهدة باســــــــم أمين عهدة أو

5

باســم شــخص قر نيابة عنه ،ويباشــر أمين العهدة المهام والصــالحيات
التي ينص عليها القانون الخاص بالعهد وشروطها لتحقيق األهدان التي
أنشـــــئت العهدة من أجلها .اقتصـــــارًا لما فضـــــل به األخ عادل المعاودة
ومذلك األخ جواد عبا  ،أحب أن أذمرهما مرة أقرى باآل ي :ملنا
متفقون أن مــا نتعــارن عليــه ومــا هو مقبول شــــــــرعًــا هو أنــه يمكن

10

للشخص البالغ والعاقل نقل أو وهب ممتلكا ه ألي شخص أو جهة وهو
عل قيد الحياة ،وبذلك خر الممتلكات المنقولة من ذمته المالية،
وهذا أمر وا ـــــح ومتفق عليه .أنا أ كلم عن الشـــــخص الذي عل قيد
الحياة ،فهو قام بالعهدة وهو حي ومســــــــ ول عن ممتلكا ه .عتبر هذه
الممتلكات ملكًا للطرن اآلقر ،وال يستطيع الشخص الناقل للملكية

15

االنتفا بها أو المطالبة بها أثناء حيا ه ،مما ال يســــــــتطيع ورثته بعد
مو ه المطالبة بتلك الممتلكات ،وهذا أمر وا ــــح .وبخصــــوص طبيق
هذا المبدأ عل األموال المنقولة ل العهدة في حياة الشــــــــخص فهذه
األموال عتبر أمواالً مملومة للعهدة وال مثل ج ءًا من أمواله ،ابتداءً
من اريخ نقل ملكية لك الممتلكات ل العهدة ،وليس له المطالبة
بهــا ،ممــا ال يحق لورثتــه المطــالبــة بهــا بعــد ممــا ــه ،ولــذلــك ال مثــل
األصول المنقولة أثناء حياة الشخص ج ءًا من رمته بعد مما ه .المادة
 8وا ــحة في فســيرها ،وليس هنا أي نو من التعارض بعدما ا فقنا
عل هذا المبدأ ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أ فق مامًا مع ما جاء به اإلقوة أحمد

5

به اد وعادل المعاودة وجواد عبا  .اليوم في فسيرنا للهبات عندما
نشر نكون قد دقلنا في صميم عمل الشر اإلسالمي ،والذي له
علماؤه وفقهاؤه ومختصوه ،فاليوم حت الهبات ــ فليصحح لي األخ عادل
المعاودة واألخ جواد عبا

ن منت مخطئًا ــ عندما وهب حكمها

وابط شرعية ،وال تر

األمور عل عواهنها ،فالشخص حي ولديه

10

أبناء وبنات ،فيهب أبناءه أمالمه أو مل ما يملك ،مل ذلك ير خ
لضوابط شرعية ،ومما فضل األخ عادل المعاودة عندما جاء بحديث
عن الرسول صل ا

عليه و له وسلم ،فهنا

قالن عل هبة أحد

األبناء و ر البقية ،صحيح أنه ما ال عل قيد الحياة ولكن لك األمور
حكمها

وابط شرعية ،فمن هذا المنطلق يجب أقذ رأي المجلس

15

األعل للش ون اإلسالمية ،حيث ال يجو أن أقوم أنا بالتشريع وأقول ن
القانون وا ح ،حيث يقول نه وهب المال في حيا ه ،و ن المال ماله
وسون يهب هذا ،أو سيجعل أحد األبناء شريك له فيهبه نصف ما يملك
ويتر

 10أبناء مثالً يرثون النصف اآلقر ،أعتقد أن هذا يحتا

ل

فتوى شرعية ،فهل يجو ذلك أم ال؟ هل يُقبل به أم ال؟ أعتقد أن األقذ
برأي المجلس األعل للش ون اإلسالمية مان

روريًا ،واألخ أحمد به اد

عضو في اللجنة ،فهذا الس ال البد أن يُطرح في اللجنة ،ويرفق في
التقرير مما م رفا رأي المحامين ورأي االستشاريين ورأي المحاسبين
ورأي هيئة والتشريع اإلفتاء القانوني ،فالبد أن يُرفق رأي المجلس األعل
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للش ون اإلسالمية أيضًا حت نكون عل بيّنة وي ول مل اللبس .وال
نس ــ سيدي الرئيس ــ أن المادة األول في الدستور قول ن مملكة
البحرين عربية سالمية ،فدين الدولة هو اإلسالم .أريد أن أعرن لو م
قرار هذه القوانين فسون يصطدم القانون دًا ،فهنا شريعة حكم،
وهنا

دين سالمي هو دين الدولة ،فأرجو أن يتم األقذ برأي الشر

5

في مثل هذه المراسيم بقوانين التي تكلم عن هبات ومواريث وحقو ،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت جميلة علي سلمان.

10

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،نحن نتكلم عن صرن شخص عل قيد
الحياة ،فمعن ذلك أن هذا الشخص مامل األهلية القانونية والشرعية،
وهو حر في التصرن في مل ما يملك ،سواء بالهبة أو بالبيع أو بأي

15

صرن ناقل للملكية ،فإذا عرض هذا الشخص ألي عارض ي ثر عل
أهليته القانونية أو العقلية فهنا

جراءات قانونية أقرى ،ولكن طالما

أنه في مامل عقليته فهو حر في التصرن في ملكه .األمر اآلقر
بالنسبة ل المادة  ،8هذه المادة وا حة و رد عل هذا التساؤل ،حيث
نص عل « :ال يعتد بأي أثر لحقو الميراث التي يقررها قانون أجنبي»
بمعن أن هنا دوالً أجنبية نشئ وصايا أساسًا حت في حياة الشخص،
فبالتالي أنت عندما نشئ وصايا وأنت عل قيد الحياة فال يجو أن
حتج بهذه الوصية بحيث ثر عل العهدة أو جراءا ها أو أن ر ب أي
حقو عل هذه العهدة ،وبالتالي ــ بالنسبة ل العهدة ــ ال يُفهم أن
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االستفادة من العهدة ــ سواء مان المستفيد ابنه أو ابنته أو وارث ــ نو
من أنوا الوصية ،هنا فر ما بين الوصية وما بين هذا التنظيم .األمر
اآلقر هو أن المستفيد من العهدة ليس شرطًا أن يكون أحد األقرباء،
فقد يكون جمعية قيرية مثالً أو أن يكون صديقًا أو شرمة أو م سسة
أو أي جهة أقرى ،فهذا التنظيم ال عالقة له بمو و الميراث أو حرمان

5

الورثة من أي حق في الميراث .نرجع ون مد أننا نتكلم عن شخص
عل قيد الحياة وهو حر في التصرن في ملكه ،وليس له عالقة
بالحرمان من الترمة أو يره ،وبالتالي أمرر أنه في حالة وجود أي
جراءات قانونية تخذ

شيء ي ثر عل األهلية القانونية أو العقلية فهنا

د هذا الشخص ير الممي وباإلمكان حظر أو منع جراء هذه
التصرفات ،ال أرى أي ناق

10

أو مخالفة بين هذا المرسوم والشريعة،

وقصوصًا أن هذا المرسوم بقانون عرض عل لجنة الش ون التشريعية
والقانونية والتي من اقتصاصها مطابقة المرسوم مع الدستور ،والدستور
ينص عل أن الدين اإلسالمي هو دين الدولة؛ فبالتالي هذه من أساسيات
الدستور ،فطالما أن اللجنة لم رَ ناقضًا فال أ صور أن هنا أي مخالفة

15

للشريعة اإلسالمية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.
20

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،باإل افة ل

ما فضل به مالئي

سأ يف ثالث ج ئيات .ال يمكن مقارنة أو مطابقة الوصية أو الهبة مع
العهدة ،فهذا صرن قانوني قاص في مجاالت معينة وفقًا لتعريف أموال
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العهدة ،وانتهاء مد ها ومذلك االقتصاصات األقرى .مما أحب أن
أشير ل أن الماد ين  12و 15كلمتا عن مت
بحكم القانون ،ومت
ومت

كون العهدة باطلة

كون قابلة لإلبطال ذا قدم من ضرر بها،

كون ير صحيحة ،فر بت و ناولت هذه األمور التي قد يتم

االر كان أو االحتيال بشأنها ،وهي ختلف اقتالفًا مليًا عن موا يع

5

الهبة أو الوصية .العهدة كون باطلة في أي من األحوال اآل ية :ذا مان
محل االلت ام بالعهدة أو سببه مخالفًا للقانون ،و كون العهدة قابلة
لإلبطال ذا م نشاؤها عن طريق اإلمراه أو الغ

أو الخطأ أو النفوذ

ير المشرو أو التضليل ،و ذا مان منشئ العهدة قاصرًا أو عديم
األهلية أو ناقص األهلية ،و ذا أنشئت العهدة أيضًا أل راض مشروعة

10

واألقرى أل راض ير مشروعة .أيضًا ناول المرسوم بقانون مو و لو
أصبحت هذه العهدة باطلة أو

ير صحيحة

ول هذه األموال ل

الشخص ذا ه ،أما ذا وفي فتدقل في أموال الترمة و و

بحسب

أنصبة مل وارث فيها ،أي نتقل ل وعاء الترمة التي م و يعها .هذه
األمور ذا منا اليوم نتكلم عن مسألة قيا

النص شرعًا يجو أو ال

15

يجو  ،نحتكم ونلت م فيه لو مان يتناول شأنًا قاصًا في مو و نظيم
ما له صلة باألحوال الشخصية أو في المسألة التي ر ب الحقو الشرعية
بين األفراد .في الكثير من المحامم رأينا أنه حت عندما جاو فيها
حدود الهبة أو اإليصاء مانت هنا دعاوى قدم بشأن بطالن التصرن
الذي م من الشخص الموَرّث نفسه سواء في حيا ه أو بعد مما ه .أيضًا
ناول بع

التصرفات التي نحاول فسيرها ،مثل المادة  6التي طر

فيها ل اآل ي :ذا مانت العهدة أو التصرن يبطل أو يلغي أي حقو أو
مطالبات أو مصالح مقررة بموجب قانون أجنبي لصالح شخص طبيعي
مثل حقو ميراث يخالف أي حكم في قانون أجنبي ،وبالتالي صحيح
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أن هنا عهدة بحرينية وعهدة أجنبية ولكنه قطع ومنع استغالل أي نص
قد يمنع حق الميراث أو يتدقل فيه ،بالتالي نخلص ل أن المرسوم
بقانون ناول مسألة العهدة باعتبارها صرفًا قانونيًا منفصالً ال شأن له
في المسألة المتعلقة بالمواريث بين األفراد ،فهو نظمها ونظم ميفية
نشائها ،بل و ع

وابط عل من يدير العهدة ،وو ع في ذات الوقت

5

لمن يتضرر حق اللجوء ل المحامم للبطالن سواء المحكمة التي
عينت مثل محكمة رفة التسوية أو المحامم العادية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

عبا .

10

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أشير ل نقطة مهمة :المالحظة
تعلق باستشارة المجلس األعل

للش ون اإلسالمية .المجلس األعل

للش ون اإلسالمية هو جهة استشارية ذا سُئل في أي أمر من األمور

15

المتعلقة بالجوانب الشرعية يجيب ،أما ذا لم يُسأل فال يتدقل ،هو جهة
استشارية ولو سأله المجلس وأقذ مرئيا ه بخصوص هذا المرسوم ألجابه
بالرأي الشرعي المناسب .من واجبي أن أبين وأقول نه ينبغي أقذ مرئيات
المجلس األعل

للش ون اإلسالمية؛ ألن هذا المرسوم بقانون يتعلق

بجوانب شرعية بحتة ،فالبد من أقذ الرأي الشرعي الصريح والوا ح
بتوجيه الس ال ل المجلس األعل للش ون اإلسالمية قبل التصويت أو
قبل قرار هذا المرسوم بقانون ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ دروي

أحمد المناعي.

العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،القانون موجود منذ عام 2006م وعدل في

5

عام 2016م ،وهذا شيء جيد ألن له عالقة بالتطوير ،لكن بما أن له
عالقة بالميراث ومن ثم العصب و لخ فالبد من أقذ رأي المجلس األعل
للش ون اإلسالمية .أنا طلبت االستئنا

برأي المجلس األعل للش ون

اإلسالمية قديرًا له ،وبالفعل اللجنة التي أنا عضو فيها أثرت فيها
المو و وقلت :ولقد رأى سعادة عضو اللجنة األستاذ دروي

المناعي

10

أن قانون العهد الجديد سيساهم في قلق و طوير منتجات مالية جديدة
في مجال االستثمار ،ال أن العهدة لها عالقة بالميراث ،وعليه يرى أهمية
االستئنا

برأي المجلس األعل للش ون اإلسالمية .ومان رد سعادة

محاف مصرن البحرين المرم ي هو :وقد بين سعادة محاف مصرن
البحرين المرم ي أن هذا النو من القوانين الفنية يختلف عن القوانين

15

األقرى ،وما يطمئن في هذا الشأن هو أن المصرن قد استأنس بآراء
الجهات ذات العالقة والمتعاملين بالعُهَد مالمكا ب األجنبية ،مما أن
هذا المرسوم بقانون ال يخالف الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق بالميراث.
أنا أثر ه إلر اء

ميري ،وشكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
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العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هذا الكالم مله ممكن أن
ينتهي في جملة واحدة ،ملنا متفقون أننا ال نريد رأي عادل المعاودة وال
رأي جواد عبا

وال رأي أحمد به اد وال رأي ف اد الحاجي بل نريد رأي

جهة استشارية .سعادة محاف

مصرن البحرين المرم ي قال نهم

استشاروا ،استشر م من؟ أين هي االستشارة؟ وعل أي أسا

5

بُنيت؟ لو

مانت االستشارة موجودة فلربما أقذنا بها .أقترح عل رئيس اللجنة أن
يسحب المرسوم بقانون لالستشارة أو نقول له نريد جوابًا شافيًا مطمئنًا.
أنا شخصيًا ليس لدي حف
طلب االستئنا

مبير بدرجة ما لدى اإلقوة ،ولست مع

برأي المجلس األعل للش ون اإلسالمية ،بل مع طلب

10

رأيه ،وقاصة أن أمثر من عضو ذمر ما ورد في الدستور من أن
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي ،ويستدل عل أن مل قانون مستق
من هذا ،ذن أين هذا؟ نحن نريده .أما مجرد (مليشة) نستدل بها،
فهذه ال سمن وال غني من جو ؛ لذلك اقتلفنا ،فلو أننا قمنا بهذا األمر
من البداية لما
حصل ،نعم هنا

ا علينا هذا الوقت مله .وبالنسبة ل اللغط الذي
قاعدة شرعية قول (ال

رر وال

15

رار) .لذا أقول:

اعطنا جوابًا شافيًا مافيًا مطمئنًا حت نوافق ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.

20

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا عل

القول ن المرسوم بقانون

مستوجب مل األطر القانونية فهذا ال قالن عليه ،ولكننا نريد أن
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نعرن شر ا

فيه حت يطمئن قلبنا؛ ألن فيه داقالً مع هبات في حياة

الشخص ومواريث بعد مما ه .الشر بين أن الشخص نفسه ال يستطيع
أن يورث في وصيته أمثر من الثلث ،والثلثان يتقسمان بحسب التقسيم
الشرعي .نريد أن نستأنس فيما يخص الهبات ،فلماذا ال سحب اللجنة
التقرير و رجعه مع رأي المجلس األعل للش ون اإلسالمية لكي نصوت

5

عل بينة ،هذا مقترح األخ عادل المعاودة وأنا أ م صو ي ليه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ أحمـــد براهيــم بهـــ اد.
10

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،سمعنا بع

اآلراء قول ن اإلنسان في

حيا ه حر في أمواله ،هذا صحيح .قد يعطي أناسًا بعيدين ،لكن ال
يجو له أن يعطي شخصًا يحق له أن يرث بعد وفا ه .يعطي أجانب بينما
أوالده يجب أال يفضل ولدًا عل ولد ،وارث عل وارث ،ال يمكن أن

15

يفا ل بينهم ،ألن الشر ال يجي ذلك بدليل لو أن شخصًا أراد أن يعطي
أوالده قسيمة أرض يُطلب منه موافقة األبناء اآلقرين .أنا أ كلم من
واقع ،هنا

شخص أراد أن يهب أحد أوالده أر ًا فرفضوا جراء

المعاملة وطلب منه موافقة األبناء اآلقرين؛ ألنه وارث .وهذا طبيق لـ (ال
وصية لوارث) ،وهذا مطبق ر ي من ر ي و عل من عل ،أي ال يمكن
أن عطي وارثًا أمثر من وارث قر في حيا ك أو بعد مما ك .النقطة
األقرى :العهدة ،هل لها فترة و نتهي أم ستمر طوال حياة الشخص؟
وهل له يد في لغائها فيما بعد أو يقافها؟ و ذا مان فيها أمثر من
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شخص فكيف نتهي العهدة؟ األمر اآلقر الذي أصر عليه هو الطلب
من اإلقوان سحب المقترح ومناقشته مرة أقرى مع الجهات المعنية وأقذ
الرأي الشرعي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

5

شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

عبا .

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن في التأني السالمة وفي العجلة
الندامة .أ م صو ي ل اإلقوة الذين اقترحوا عل اللجنة سحب المرسوم

10

بقانون وأقذ رأي المجلس األعل للش ون اإلسالمية ،وأنا لن أصوت
بالموافقة عل هذا المرسوم بقانون من دون أقذ مرئيات المجلس األعل
للش ون اإلسالمية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

15

شكرًا ،فضل األخ قالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا أجبنا عن مل االستفسارات
التي لها عالقة بهذا المرسوم بقانون ،وال أعتقد أن هنا حاجة ل أقذ
رأي المجلس األعل للش ون اإلسالمية ،حيث ن رأي المجلس األعل
للش ون اإلسالمية ليس له مكان من اإلعراب في هذا المرسوم بقانون.
هنا

من حدث ولكن ما فهمته من حديثهم أنهم لم يقرأوا مواد
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المرسوم بقانون ،هنا من يسألني :هل هنا فترة محددة للعهدة؟ في
حين أن اإلجابة موجودة في مواد المرسوم بقانون .يا قوان ،عندما
نتكلم البد أن نتكلم بالمنطق ،أي شخص ال يعتقد بقضية الميراث له
حق التصرن بممتلكا ه وهو عل قيد الحياة ،و ذا مان ال يريد ذلك
فال أحد يجبره أن كون لديه عهدة .أعتقد أن مواد المرسوم وا حة،

5

وأشكر األقت جميلة سلمان واألقت دالل ال ايد عل ما فضلتا به من
يادة أميد بشأن عدم وجود أي قر للشريعة اإلسالمية ،وأطلب من
جميع اإلقوة الموافقة عل

وصية اللجنة بالموافقة عل المرسوم بقانون،

وشكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لدي طلب بقفل باب النقاش ،فهل يوافق المجلس عل
ذلك؟

(أغلبية موافقة)

15

النائب األول للرئيس:
ذن يُقر ذلك .هنا

اقتراح بسحب المرسوم بقانون رقم ()23

لسنة 2016م في شأن العهد لعر ه عل

المجلس األعل

للش ون

اإلسالمية إلبداء رأيه بشأنه ،فهل يوافق المجلس عل نظر االقتراح
المطروح؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
ذن يُقر ذلك .فضل سعادة األخ انم بن فضل البوعينين و ير
ش ون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،مع احترامي لما يدور من نقاش حاليًا،
هذه سابقة لم نعهدها في السلطة التشريعية في المجلسين ،أوالً :المادة
 38من الالئحة الداقلية نص عل أن من له الحق في استرداد التقرير
هو رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة ،وألول مرة أرى أن المجلس يقرر استرداد
المرسوم بقانون .ثانيًا :بخصوص المقترح المقدم ل المجلس بطلب
استرداد المرسوم بقانون وعر ه عل

المجلس األعل

10

للش ون

اإلسالمية ،هل هذا المرسوم بقانون من اقتصاص المجلس األعل
للش ون اإلسالمية؟ قبل أن نقدم عل هذه الخطوة نريد أن نتبيّن أبعادها
الدستورية والقانونية ،وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس
هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بمناقشة االقتراحات التي قدم
أثناء الجلسة هي االقتراحات المتعلقة بتعديل المواد ،وليست متعلقة
بسحب المراسيم بقوانين ،وال يمكن قديم اقتراح بتعديل مواد المرسوم
بقانون ألنه مرسوم بقانون ،والمرسوم بقانون ال يمكن أن يُطلب عديله
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و نما فقط يتم التصويت عليه بالموافقة أو بالرف  ،ويشتر

لرفضه

موافقة أ لبية أعضاء المجلس ،لذلك أعتقد أن من المناسب ذا مانت
هنا

لدى بع

شكو

األعضاء فيما يتعلق بتقرير اللجنة الذي قُدم

أن يقدم اقتراح بإعادة التقرير ل اللجنة للم يد من الدراسة مع األقذ
في االعتبار اآلراء التي قدمت في الجلسة قالل مناقشة المرسوم لتنتهي
اللجنة ل

5

قرير كميلي بشأن المرسوم بقانون هذا بعد دراسة

التساؤالت والتحفظات التي قدمت من أعضاء المجلس الموقر ،وأعتقد
أنه ال قيار هنا

ال بتقديم اقتراح من السادة األعضاء بإعادة التقرير

ل اللجنة لم يد من الدراسة ،و ذا حصل االقتراح عل الموافقة يعاد
ل اللجنة ،أما ذا لم يحصل عل الموافقة ،فيصوت عل المرسوم

10

بقانون.

النائب األول للرئيس:
يا دمتور عصام ،االقتراح هو سحب التقرير ،فهل يختلف سحب
التقرير عن طلب عاد ه ل اللجنة؟

15

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
سيدي الرئيس ،سحب التقرير يكون بتقديم طلب من مقرر اللجنة
أو رئيس اللجنة أو أعضاء اللجنة باسترداد التقرير للم يد من الدراسة،
أما فيما يتعلق بر بة المجلس عادة التقرير ل اللجنة ،فيكون االقتراح
بطلب عادة المجلس التقرير ل اللجنة لم يد من الدراسة ،وفي هذه
الحالة يفتح المجال أمام اللجنة إلدالء أعضاء المجلس الموقر بآرائهم
في هذا الشأن ،لتنتهي اللجنة ل

قديم قرير كميلي عل هذا

األسا  ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
المجلس

بخصوص اقتراح ضمين التقرير مسألة عر ه عل
األعل للش ون اإلسالمية ،هل هذا واجب؟

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

5

أعتقد أن هذا المو و ال يمكن مناقشته حاليًا ،و نما يعاد
التقرير ـ ذا قرر المجلس ــ ل اللجنة لدراسة المرسوم بقانون في

وء

هذه االقتراحات والتحفظات التي قدمت في هذا الشأن ،بحيث نتهي
اللجنة ل بلورة رأي نهائي ،واللجنة هي من قرر التوجه ل المجلس
األعل للش ون اإلسالمية ألقذ رأيه بشأن هذا المرسوم .فيما يتعلق برأيي

10

في هذا المجال والتحفظات التي أثيرت ،العهدة هنا أمثر ما كون
شبهًا بالوقف ،والوقف ليس له قضية انتقال بعد وفاة من أوقف ل
الورثة ،ويبق هذا المال محبوسًا لأل راض التي أنشأها صاحب الوقف،
وبالتالي مو و الميراث الذي أثير ير وارد في العهدة ،لذلك ذا قرر
المجلس عادة التقرير ل اللجنة يكون هنا مجال أوسع للبحث في
هذا المجال ،و نتهي اللجنة ل بلورة قرير قر في

15

وء المناقشات

والتحفظات التي أبديت في الجلسة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،نحن أقفلنا باب النقاش في هذا المو و  ،واإلقوان
عدلوا اقتراحهم .سأقرأ عليكم االقتراح المعدل وسنصوت عل

عادة

التقرير ل اللجنة لم يد من الدراسة .فضل األخ قالد حسين المسقطي.
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العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اليوم نتكلم عن مجلس شريعي أسس
منذ عام 2001م ،لديه أعران شريعية و طبيقات لالئحته الداقلية،
وطريقة المجلس في التعامل مع المراسيم بقوانين التي صدر معروفة،
فليس هنا قرار عادة لم يد من الدراسة ،الموجود هو وصية اللجنة

5

وليس أمامك يرها ،فالخيار ما الموافقة عل المرسوم بقانون و ما
عدم الموافقة عليه ،أي مشرو يُطلب من اللجنة أن درسه مادة مادة،
وال يحق لهذا المجلس أن يغير في مواد المرسوم بقانون ،وهذا معلوم
عند اإلقوة ،فهذا ليس مشرو قانون بل هو مرسوم صدر ،واليوم هو
نافذ ،والمفترض أن يصوت عل المرسوم بالموافقة أو عدم الموافقة،

10

وهذا هو الخيار الوحيد ،وهذا ما قوله الالئحة الداقلية .مع احترامي
لكل التفسيرات التي ذمرت اليوم ،فإنها فسيرات ير صحيحة ،ال
يمكن أن نسترجع المرسوم بقانون اليوم لم يد من الدراسة ،اللجنة
ا خذت قرارًا واستمعت ل

راء اإلقوة بالموافقة ،فإذا مان اإلقوة في

المجلس يرون عدم الموافقة فليتخذوا القرار بذلك اليوم ،أما قرار

15

التأجيل لم يد من الدراسة ــ لتسمح لي سيدي الرئيس ــ فهو ير صحيح،
وأرى أن اللجنة قد أعطت مل وقتها وجهدها لدراسة المرسوم ورأت
التوصية بالموافقة عليه ،وبصفتي رئيس اللجنة أطلب التصويت عل
المرسوم مونه مرسومًا ،وطبقًا لمواد الالئحة الداقلية علينا ما
الموافقة و ما الرف  ،وليس هنا

مجال مطلقًا لقبول اقتراح عاد ه

ل اللجنة؛ ألن اللجنة لن قوم بأي دور

افي في دراسة هذا المرسوم،

وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس
هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،المادة  123من الالئحة الداقلية قول:
« سري بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات
القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة ،ويصوت المجلس عل هذه
المراسيم بالموافقة أو الرف » ،يعني أن المشروعات بقوانين من
الممكن أن عاد قاريرها ل اللجان مرة أقرى لم يد من الدراسة،
بينما المرسوم بقانون ال يمكن أن يناق

بدون أن يو ع قرير بشأنه

من قبل اللجنة المختصة ،و ذا وجد أن هذا التقرير عليه بع
أو بع

10

التحفظات

التساؤالت ،بحيث لم يقتنع أعضاء المجلس بأن التقرير قد

استوف مل مجاالت مناقشة المرسوم بقانون ،فمن حق المجلس قياسًا
عل حقه بالنسبة ل مشرو القانون أن يعيد التقرير ل اللجنة لم يد

15

من الدراسة ،مع األقذ في االعتبار التساؤالت والتحفظات التي أبديت
واإلجابة عنها من قبل اللجنة في قريرها التكميلي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أقرى؟

20

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق المجلس عل

عادة المرسوم بقانون ل اللجنة لم يد

من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
ذن يُعاد المرسوم بقانون ل اللجنة .لدينا قرير لجنة الخدمات
بخصوص مشرو قانون بتعديل بع

أحكام القانون رقم ( )18لسنة

2006م بشأن الضمان االجتماعي( ،المعد في

وء االقتراح قانون

10

«بصغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) ،وقد طلبت الحكومة
الموقرة أجيل مناقشته مدة أسبوعين ،فهل يوافق المجلس عل ذلك؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
ذن يقر ذلك .وننتقل اآلن ل البند التالي من جدول األعمال
والخاص بمناقشة قرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب
حول قرار مجلس الشورى بشأن مشرو قانون بتعديل المادة ( )12من
القانون رقم ( )74لسنة 2006م بشأن رعاية و أهيل و شغيل المعاقين،
(المعد في

وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،وأطلب من

األخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه ل المنصة فليتفضل.
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العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير في المضبطة.

النائب األول للرئيس:
ثبيت التقرير في المضبطة؟

هل يوافق المجلس عل

5

(أغلبية موافقة)

النائب األول للرئيس:
ذن يتم ثبيت التقرير في المضبطة.

10

(انظر الملحق  /3صفحة )100

النائب األول للرئيس:
مون رأي اللجنة موجودًا في التقرير الموجود أمامكم نكتفي

15

بقراءة التوصية ،فضل األخ نوار علي المحمود بقراءة وصية اللجنة.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،وصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق
لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل مشرو قانون بتعديل
المادة ( )12من القانون رقم ( )74لسنة 2006م بشأن رعاية و أهيل
و شغيل المعاقين( ،والمعد في

وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس

النواب) ،واألمر معروض عل المجلس الموقر ال خاذ الال م ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول ل رئيسة وأعضاء

5

اللجنة .أ فق مع ما انتهت ليه اللجنة من قرار بشأن التمسك بالقرار
السابق وبخاصة أننا شهدنا الكثير من التشريعات في هذا المجال
ــ وهو من االقتراحات القديمة جدًا قبل أن طرأ عديالت عل قوانين
تعلق بذوي اإلعاقة ــ حيث م حرا مجموعة من األمور المتطورة سواء
عل المستوى المادي أو عل مستوى عداد المرام الخاصة بهم أو

10

دريبهم و أهيلهم ،مما رصدنا شار القطا الخاص ــ شكر قاص
للقطا الخاص عل دعمه لتلك الفئة ــ مع الحكومة في برنامج عيينهم
لالستفادة من قبرا هم ،ونتمن أن نحذو حذو دولة اإلمارات العربية
المتحدة بشأن غيير عبارة «ذوي اإلعاقة» ل «ذوي الهمم» ،لما لذلك
من انعكاسات يجابية وا حة ،فقد ورد في مبررات مسك اللجنة

15

بقرارها السابق ــ في البند األول منه ـ « ...لتحديد الوظائف واألعمال
الحكومية التي يكون للمعاقين الم هلين أولوية التعيين فيها» ،لذا
أطلب من اللجنة أن يتم غيير عبارة «للمعاقين» ل

عبارة «ذوي

اإلعاقة» أينما وردت في قرير اللجنة ،وبخاصة أنها قد كررت في
البند  2أيضًا ــ و ن مانت قد وردت في ردود بع

اإلقوة ــ والسيما

20

أنه قد صدر عديل بشأنها ،مما أن التوجه الم سسي والمجتمعي هو
سميتهم «ذوي اإلعاقة» وليس «المعاقين» ،لذا أطلب أميد عديل
ــ بعد ذن اللجنة وأعضائها ــ التقرير ،باستبدال هذه العبارة أينما وردت،
وشكرًا.
25
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد اللجنة فيما ذهبت ليه من رأي.
والبد أن نو ح أن رأي اللجنة برف

5

هذا المقترح ليس لعدم دعم هذه

الفئة ،ولكن ألن هذا المقترح فعالً لن يخدم المعا ولن يضيف ليه
امتيا ات مثل الموجودة في النص النافذ ،حيث ن في النص النافذ
امتيا ات أمثر من النص المعدّل ،وقصوصًا فيما يتعلق بالشرمات
التي ملك الحكومة أمثر من  %50من أسهمها ،بينما النص النافذ
ينص عل

أي شرمة حت

10

لو مانت نسبة األسهم التي متلكها

الحكومة أقل من هذه النسبة فيمكن التعيين فيها .الجهة المعنية برعاية
ش ون المعاقين هي اللجنة العليا في و ارة العمل والتنمية االجتماعية،
وأعتقد أن هذه اللجنة هي األحرص عل

دما ذوي اإلعاقة في سو

العمل و وفير الحياة الكريمة لهم ،هذه الجهة بعد دراسة مستوفية ار أت

15

أن هذا المقترح لن يضيف شيئًا ل ذوي اإلعاقة ولن يخدمهم ،مما يعني
طابق ما ذهبت ليه الجهة المختصة مع رأي اللجنة في صواب القرار،
لذلك ن يد هذا القرار ،ونأمل من المجلس التصويت عل ما ذهبت ليه
اللجنة من رأي ،وشكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
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العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مع ما ذمر ه األقت دالل ال ايد،
وأريد أن أقفف أمثر وأقول« :ذوي االحتياجات الخاصة» ،فاإلعاقة
جسدية وذهنية ،لكن مصطلح «ذوي االحتياجات الخاصة» يعني أن
لديه أي احتيا قاص عوَّقه عن العمل في المجتمع .نشكر الجهات

5

الحكومية والخاصة التي أعطت المجال هذه الفئة لكي تأقلم في
المجتمع ،فلم يعودوا عالة عل المجتمع مما في السابق ،بل هم بكل
استقاللية يعملون ويعتمدون عل أنفسهم .القانون الذي نحن بصدده اليوم
أعطاهم الم يد من الم ايا والخدمات وصار لهم بذلك شأن في المجتمع،
وال أرى أنه يمكن حقيق أمثر من ذلك لهم ،و ن منا نريد أمثر من

10

ذلك ،ولكن الم سسات الحكومية والخاصة منح الدعم بكل أريحية
لهذه الفئة ألنهم أثبتوا أنفسهم وقدرا هم ،فهنا

م سسات عليمية

عطيهم الكفاءة التي يحتاجون ليها لكي يعملوا في المجتمع ،لذا أ فق
مع اللجنة فيما ذهبت ليه ،ونشكرهم عل عملهم ،و ن شاء ا

يكون

لهم مستقبل ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس
هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
20

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شــــكرًا ســــيدي الرئيس ،قُدِّمَ اقتراح لتغيير ملمة «المعاقين»
ل «ذوي اإلعــاقــة» ،وهــذا صــــــــحيح ،ولكن المجلس حــاليًــا أمــام
قيارين ،ما أن يتمســـــك بقراره الســـــابق بدون أي عديل و ما أن يوافق
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عل قرار مجلس النواب بتمســـكه بقراره الســـابق ،أما دقال عديالت
و ن مانت مصــطلحات في هذا المجال فغير جائ ؛ والمو ــو مفهوم،
أقصــد أنه ذا قيل «معاقين» أو «ذوي اإلعاقة» فإن األمر مفهوم ولن
ي ثر ذلك في الحكم في هذا المجال ،ولذلك أعتقد أن التصــــــــويت
يجري عل

وصـــــية اللجنة بدون دقال أي عديل ألنه ليس هنا مجال

5

للتعديل؛ هنا قياران فقط ،ما التمســـــــــك بالقرار الســـــــــابق ،و ما
الموافقة عل قرار مجلس النواب.

النائب األول للرئيس:
يا دمتور عصــــــــام أعتقد أن اقتراح األقت دالل ال ايد ليس في

10

نص مشــــــرو القانون نفســــــه ،و نما في صــــــيا ة قرير اللجنة؛ اللجنة
اســــــــتخدمت لف

«المعاقين» واألقت دالل طلب اســــــــتخدام «ذوي

اإلعاقة» ،وأعتقد أن ذلك لن يغير شيئًا في نص مشرو القانون.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

15

ســــــيدي الرئيس ،هذه األمور اُســــــتعملت في البداية عند مجلس
النواب وبعد ذلك في مجلس الشورى اُستخدمت الصيا ة نفسها.

النائب األول للرئيس:
يا دمتور عصــام عل ســبيل المثال ورد في البند ( )2في قرير
اللجنة « :دارســت ...صــدار القرار الال م لتحديد الوظائف في األعمال
الحكومية التي يكون للمعاقين الم هلين أولوية التعيين فيها» ،قصــد
األقت دالل ال ايد أن يغير اللف
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20

اإلعــاقــة» ،وليس اقتراحهــا متعلق بــالنص المقترح من اإلقوة النواب.
فضلي األقت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شـكرًا سـيدي الرئيس ،أريد أن أ ـيف و ـيحًا بسـيطًا ل ما

5

أو حته األقت دالل ال ايد ،حيث م ذمر ذوي االحتياجات الخاصة،
و«ذوي االحتياجات الخاصـــــــة» هذا مصـــــــطلح م لغاؤه دوليًا ،وحت
اال فاقيات والصــــكو الدولية ســــتخدم لف

«ذوي اإلعاقة» ،وليس

«االحتياجات الخاصــة» ،ألن هذا المصــطلح معناه يختلف في التعريف
عن معن «ذوي اإلعاقة» ،ومشـــــرو القانون هذا يتعلق بذوي اإلعاقة،

10

وهذا عريف مختلف ،ولذلك نحن اســــــــتخدمنا التعريف الصــــــــحيح،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت الدمتورة سوسن حاجي قوي.

15

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شــكرًا ســيدي الرئيس ،ذا منا ســنناق

المصــطلحات فإنني

حت مصطلح «ذوي االحتياجات الخاصة» ال أحب استخدامه ،ولكني
أحب اســتخدام ملمة «الممي ون» أو «الفئة الممي ة» التي وهبها رب
وأيضــــــــا الوالدون يتمي ون بالحصــــــــول عل األجر،
ً
العالمين لوالديهم،
وليس هذا هو مو ــــوعي .المو ــــو أن الدولة اليوم ربما كون الدولة
نظر ل

شــــــــغيل الممي ين في قطاعات الدولة بحســــــــب مكانا هم

وبحسب مفاءا هم ،وهذه الفكرة محببة لدينا ،وفي الوقت نفسه لدي
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20

شــوش في ذهني في حال رفضــي لهذا القانون حيث قد كون النســبة
مســـاعدة باإل ـــافة ل الكفاءة ،فال أعلم هل أرف

التوصـــية بحيث

كون نســــبة  %2هي نســــبة جيدة أم أوافق عل النســــبة بحيث نظر
الدولة ل

يادة عددهم في الجهات بحســـــــــب م فاءا هم؟! نحن بين

مفتين ،وأنا ال أعرن هل أوافق عل

وصــــــــية اللجنة أو أرفضــــــــها،

5

ولكن ملي أمل في أن نظر الدولة نفســــــــها ل هذه الفئة الممي ة
و شغّلهم في مل القطاعات الخاصة والعامة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ مقرر اللجنة.

10

العضو نوار علي المحمود:
شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس ،بشــــــأن ما ذمر ه األقت الدمتورة
ســـــوســـــن قوي حول نســـــبة  ،%2نص القانون النافذ يقول ال يقل عن
 ،%2أي البد أن كون النسبة أمثر من  ،%2وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضلي األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

20

شكرًا سيدي الرئيس ،أطلعُ اآلن عل أمر ما في مرئيات و ارة
العمل ،وسألت اإلقوة أعضاء اللجنة حول ما ذا مانت هنا

حصائيات

حول أعداد الموظفين من ذوي اإلعاقة الذين م وظيفهم سواء في القطا
الحكومي أو القطا الخاص ،و فاجأت بأنه لم يتم ويد اإلقوة بهذه
اإلحصائيات نهائيًا ،وقد أوردت الو ارة في مرئيا ها أن عدد المسجلين
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من ذوي اإلعاقة قالل الفترة من 2007م ل 2015م هو  202معا  ،و م
وظيف  129معاقًا ــ هذا بحسب رد الو ارة ــ ويجري ا خاذ اإلجراءات
لتوظيف بقية الـ 73معاقًا ،في حين أن الو ارة في نهاية المرئيات أوردت
مالحظة فيد بأن مجمو الذين م وظيفهم هو  73معاقًا والعاطلين 129
معاقًا ،وهذا ضارب في الرأي داقل المذمرة ،ويبيّن الجدول الوارد

5

أن عدد  73معاقًا هم الذين م وظيفهم وعدد  129لم يتم وظيفهم .لفت
نظري جدًا هذا التقرير الوارد ،والمفترض أن طلب اللجنة أعداد من م
وظيفهم من ذوي اإلعاقة وعدد المُسجلين في و ارة العمل وما هو عدد
الذين لم يتم وظيفهم حت اآلن؟ وما الذي م ا خاذه من أجل العاطلين
منهم؟ وميف م سهيل أمورهم؟ نحن ال نُنكر جهود و ير العمل سعادة

10

األخ جميل حميدان حديدًا ،ونرى ميف يعمل جاهدًا إلقنا القطا
الخاص والتشجيع في هذا المجال ،ولكن دائمًا اإلحصائيات هي التي
عكس ما يتم في هذا المجال ،وميف يُمكن للشخص أن يتحر ،
وأساسًا النواب عندما قدموا بهذا المقترح قصدوا منه التشجيع عل
التوظيف ودعم هذه الفئة ،ومسألة أن يكون لذوي اإلعاقة مجالهم في

15

القطا الخاص هذا أمر انتهينا منه ،اآلن ذا مانت لك اإلحصائيات
مقدّمة من الجهة ذا ها و شهد رقمين متضاربين متناقضين فهذا يحتا
ل

و يح ام من و ارة العمل ،و ذا مانت هنا ــ بحسب ما نقيسه ــ

جهود مبيرة في هذا المجال فالبد أن بر ذلك هذه اإلحصائيات حت
نعلم أن هنا جهودًا حثيثة في هذا المجال .الس ال األول :لماذا التضارب

20

الوارد في المذمرة المرفقة؟ والس ال الثاني :أين اإلحصائيات حت نهاية
2016م؟ حت نتابع هذا األمر ونعلم ما يجري ،سألت عضوين في اللجنة
حول هذه المعلومات وقاال لي نهما طلباها ولكن لم يتم ويدهما بها،
وشكرًا.
25
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل األخ الدمتور سعيد أحمد عبدا .

العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:
شـــكرًا ســـيدي الرئيس ،عذرًا ســـعادة الرئيس لم أمن أريد أن

5

أ حدث ولكن أشــــعر بأنه من الواجب عليّ أن أو ــــح .المو ــــو الذي
أشارت ليه األقت جميلة سلمان صحيح ،المو و متعلق بذوي اإلعاقة
في هذا القانون ،ومو ـــو «ذوي االحتياجات الخاصـــة» هو مصـــطلح
علمي ما ال موجودًا ومعترف ًا به دولي ًا ،ولكنَّ المتفوقين عقلي ًا هم ذوو
االحتياجات الخاصــــة ،فهو مجال أوســــع ،ولكن في هذا القانون نحن

10

نتكلم عن ذوي اإلعاقة .بالنســـــبة ل ما فضـــــلت به األقت الدمتورة
ســــــــوســــــــن قوي ،أ فق معهــا في أن هـذه الفئــة البـد أن يســــــــمونهم
«المتمي ون» ،ولكن نحن نتكلم عن ذوي اإلعاقة في هذا القانون،
ومصــطلح «المتمي ون» هو مصــطلح وارد في مجاالت أقرى ،ومذلك
مصطلح «ذوي االحتياجات الخاصة» ،حيث ن الموهوبين هم من ذوي

15

االحتياجات الخاصة ،هذا للتنبيه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فضل سعادة األخ انم بن فضل البوعينين و ير ش ون
مجلسي الشورى والنواب.

20

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن استعرض النص القائم حاليًا،
أقصد نص المادة ( )12من القانون ذا ه الذي م التعديل عليه ،في
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القسم األول منه يمكن المالحظة أن هنا الت امين ،األول أن يصدر
قرار يحدد الوظائف الحكومية التي ُناسب المعاقين الم هلين ،والثاني
يتكلم عن خصيص نسبة ال قل عن  %2سنويًا من عدد الوظائف
الشا رة في الجهات الحكومية .لنأقذ النص الحالي معالي الرئيس الذي
يقول« :بعد موافقة مجلس الو راء يجو لو ير العمل بالتنسيق مع الو ير

5

ورئيس ديوان الخدمة المدنية صدار قرار يُحدد فيه الوظائف واألعمال
الحكومية التي يكون للمعاقين ،»...أي أن صدار قرار لتحديد
الوظائف موجود في النص القائم حاليًا .نأ ي ل قضية خصيص نسبة
 %2سنويًا من الشوا ر ونكمل المادة التي قول ...« :ويكون للمعاقين
الم هلين أولوية التعيين فيها» ،أي أن القرار ال يُحدد فقط الوظائف

10

المناسبة ولكن أيضًا يجعل لهذه الفئة األولوية ،وليس حت التوظيف من
قالل المسار العادي ،بل لهم أولوية في التوظيف عل

يرهم من

األصحاء ،ذن ربما يكون حديد هذه الوظائف التي يكون لهم فيها
أولوية يفو الـ  ،%2ذن لماذا نحدد سقفًا ال يقل عن  %2أو ال ي يد
عل مذا أو قالن ذلك؟! النص الحالي وانٍ ومانٍ وي دي الغرض

15

المطلوب منه ،فهو أوالً يُحدد الوظائف المطلوبة ،وثانيًا لهم أولوية
التوظيف في هذه الوظائف عل من سواهم؛ وفي اعتقادي أن النص
الحالي أصلح من التعديل المطلوب ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

20

شكرًا ،فضلي األقت سحر راشد المناعي رئيس قسم التسجيل
بو ارة العمل والتنمية االجتماعية.
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رئيس قسم التسجيل بوزارة
العمل والتنمية االجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بخصوص اجتما اليوم بشأن مشرو
قانون بتعديل المادة ( )12من قانون رعاية و أهيل و شغيل المعاقين،
هذا القانون يكون من جهة قطا التنمية االجتماعية ،في حال ــ مما
ذمر م ــ أن هنا

5

ضاربًا ما بين اإلحصائيتين ،قد يكون هذا التضارب

المشار ليه بسبب سلم اللجنة حصائيات منفصلة من جهتين ،هما قطا
التنمية الذي يمثل ج ئية التأهيل ،أعني أهيل ذوي اإلعاقة للعمل ،وقطا
العمل الذي يحمل عل عا قه ج ئية التوظيف ،قد يكون هذا التضارب
نتيجة ورود المعلومة من جهتين .نحن لدينا عاون مع قطا العمل لنقدم

10

لكم حصائية واحدة وا حة ،وهذا المشرو قاص بقطا التنمية.

النائب األول للرئيس:
من فضلكم أرسلوا هذه المعلومات ل اإلقوان في اللجنة.
15

رئيس قسم التسجيل بوزارة
العمل والتنمية االجتماعية:
أرجو أن طلبوا هذه المعلومات حت نرســـــــلها ليكم بشـــــــكل
رسمي ،و كون موثقة وصحيحة ،وشكرًا.
20

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
25
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النائب األول للرئيس:
فضل األخ مقرر اللجنة بقراءة وصية اللجنة.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،وصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق

5

لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل مشرو قانون بتعديل
المادة ( )12من القانون رقم ( )74لسنة 2006م بشأن رعاية و أهيل
و شغيل المعاقين (والمعد في

وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس

النواب) ،وشكرًا.
10

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل يوافق المجلس عل

وصية اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
ذن قر وصية اللجنة .وننتقل اآلن ل مناقشة قرير وفد الشعبة
البرلمانية لمملكة البحرين بشـــــــــأن المشـــــــــارمة في القمة العالمية
لرئيســــــات البرلمانات حت شــــــعار «متحدون لصــــــيا ة المســــــتقبل»
المنعقدة في أبوظبي عاصــــــــمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قالل
الفترة من  12ل  13ديســــمبر 2016م ،و قرير وفد الشــــعبة البرلمانية
لمملكة البحرين بشأن المشارمة في أعمال اجتما الجمعية العمومية
التاســـــــعة لال حاد الكشـــــــفي للبرلمانيين العرب ،المنعقد في القاهرة
عاصـــمة جمهورية مصـــر العربية ،قالل الفترة من  28ل  29ديســـمبر
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2016م ،ف هل هنا مالحظات عليه ما؟ فضــــــــلي األقت هوة محمد
الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر أعضاء الوفد عل التقرير،
ولكن عندما اطلعنا عل التقرير وجدنا في بع

5

البنود المعنية بإعالن

أبوظبي ــ وهي قالصة ما قر به الم مر ــ بنودًا تعلق بتغير المناخ
ولجنة استشرا المستقبل والتنمية المستدامة ،وذُمِرَ أنه سون كون
هنا قطة نفيذية لهذه الموا يع ،واالجتما قد م في الشهر الما ي،
وأحببت أن أعرن ما هي اإلجراءات أو اآلليات التي و عت للتنفيذ؟ وما

10

هو دور البرلمانيات البحرينيات في هذه المجاالت التي ذمر ها؟
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا أقت هوة ،يُفترض أن مل هذا متعلق باللجنة

15

التنفيذية للشعبة البرلمانية من قالل الجهة المعنية بقرارات اال حاد
البرلماني الدولي ،ألن هذا االجتما

م بناء عل

قرار من اال حاد

البرلماني الدولي ،وبالتالي أي وصية صدر عنه رجع ل اال حاد
البرلماني الدولي لمتابعة هذه التوصيات ،وفي البحرين اللجنة التنفيذية
للشعبة البرلمانية هي المس ولة عن متابعة نفيذ هذه التوصيات ،وعليه
عندما نناق

20

هذا المو و في اللجنة التنفيذية للشُعبة البرلمانية يُمكن

لل مالء أن يجيبوا عن ذلك .هل هنا مالحظات أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
25
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