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 التاسعة والعشرينمضبطة الجلسة 

 الثالثدور االنعقاد العادي 

 الرابعالفصل التشريعي 

 10 

 29الرقـم:    

 هـ1438شعبان  18 التاريخ:  

 م2017مايو  14     

 

 15من دور االنعقاد العادي  نيالتاسعة والعشرعقد مجلس الشورى جلسته 

بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس  الرابعمن الفصل التشريعي  الثالث

 الثامن عشر األحدالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم 

م، وذلك 2017 مايومن شهر  الرابع عشرهـ الموافق 1438 شعبان شهر من

، رئيـس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح السيدبرئاسة صاحب المعالي 

 20 المجلس وهم: وحضور أصحاب السعادة أعضاء 
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ــــــــ اد. ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم بهـ ـــــــــ ــــــــد  براهيـ ـــــــــ ـــــــــ  العضو أحمـ

 الــعضـــــــــو الــــداــتــور أحــمــــد ســــــــــــالــم الــعــريــ .

 الـــــــعضــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

ــبــنــمــ  حــمــــد.الــعضــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــمــــاعــيــــل ال

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــاســـــــــــــم أحــــــمــــــد الــــــمــــــهــــــ  .

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

ـــــان. ـــــم ـــــي ســـــــــــــل ـــــل ـــــة ع ـــــل ـــــي ـــــعضـــــــــــــو جـــــم  ال

 العضــــــــو الــــداتورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ــــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــب ال ــــــي ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

 الـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا  عـــــــبـــــــا .

 الــــعضــــــــــــو يــــالــــد حســــــــــــيــــن الــــمســــــــــــقــــطــــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد ال ـــــحـــــم ـــــد م ـــــعضـــــــــــــو يـــــال  ال

ـــــحـــــي. ـــــرمـــــي ـــــس حـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو يـــــمـــــي  ال

 عــــــي.الــــــعضــــــــــــــو درويــــــ  أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــا

ــــــــدا  فــــــــر . ــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــب  ال

ــــــكــــــواري. ــــــد ال ــــــحــــــم ــــــوة م ــــــعضــــــــــــــو  ه  ال

ـــــد. ـــــمـــــ ي ـــــيـــــل ال ـــــعضـــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة يـــــل  ال

عيــــد أحمــــد عبــــدا . لعضـــــــــو الــــداتور ســـــــــ  ا

لعضـــــــــو الــــداتورة ســـــــــوســـــــــن حــــاجي  قوي.  ا

ــــــد    رحــــــمــــــة. ــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــي  ال

 العضـــــــــو الســـــــــيــــد  ـــــــــيــــاء يحي  الموســـــــــوي.

ــــمــــعــــاودة. ــــرحــــمــــن ال ــــعضــــــــــــو عــــاد  عــــبــــدال  ال

 بــــل.الــعضـــــــــو الــــداــتــور عــبــــدالــعــ يــ  حســـــــــن أ

 العضــــــــو الــــداتور عبــــدالع ي  عبــــدا  العجمــــان.
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ــــدالحســــــــن المنصــــــــور. ــــدالوهــــاب عب  العضــــــــو عب

 الـــــــعضــــــــــــــو عـــــــلـــــــي عـــــــيســــــــــــــ  أحـــــــمـــــــد.

ــار الكوهجي. ــدالجب ــداتورة فــاطمــة عب  العضــــــــو ال

 الـــــــعضـــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

لعضـــــــــو الــــداتور محمــــد علي حســـــــــن علي.  ا

ــــداتور محمــــد علي محمــــد ال  اعي.  العضــــــــو ال

 د ســــــــرحــــان.العضــــــــو الــــداتور منصــــــــور محمــــ

ـــي يضـــــــــــوري.  الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا  يـــل

 الـــــــعضــــــــــــــو نـــــــوار عـــــــلـــــــي الـــــــمـــــــحـــــــمـــــــود.

 الــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ .

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد األمين العام لمجلس الشورى. 

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

 

 5 حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم: اما

 الدايلية: من و ارة 

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

 .الشورى والنواب واللجان الو ارية بإدارة الش ون القانونية

من  دارة الشـــــــــ ون  أحمـــد عبـــدا  الجـــا يمال م أو  ال -2

 10 .القانونية

 

 اإلسالمية واألوقافة العد  والش ون و ار من: 

 قانوني. المستشار الالداتورة الشي ة نورة بنت يليفة    يليفة -
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 من و ارة ش ون مجلسي الشورى والنواب: 

عبدالعظيم محمد العيد الوايل المســـــــاعد لشـــــــ ون الســـــــيد  -1

  مجلسي الشورى والنواب.

 السيد أابر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 5 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 

  الصناعة والتجارة والسياحة:من و ارة 

 سيد نادر يليل الم يد وايل الو ارة لش ون التجارة.ال -1

 السيد علي عبدالنبي مرهون مدير رقابة الشراات. -2

 10 

  مصرف البحرين المرا يمن: 

 العام.السيدة منار مصطف  السيد مساعد المستشار  -1

 السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني. -2

 

  15 :شراة ممتلكات البحرين القابضةمن 

 الش ون القانونية. دارة السيدة نورة يوسف شرفي مدير  -1

 .ة سه  مبارك مطر مدير  دارة اإلعالمسيدال -2

 الشـــــــــ ون   دارة الســـــــــيدة جنان عبدالرحمن بواما  مدير -3

 لحكومية.ا

 20 

أحمد عبدا  ناصر األمين العام اما حضرها الداتور 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والداتورة فو ية 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش ون العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 
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لبر نجي لش ون الجلسات واللجان، والداتور عصام عبدالوهاب ا

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، اما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 5 الرئيس الجلسة:

 

 :الرئيـــــــــــــــس

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل يير، نفتتح 

من الفصل  الثالثمن دور االنعقاد العادي  نيالتاسعة والعشرالجلسة 

 10، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الرابعالتشريعي 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام 

 س. للمجل

 

 :األمين العام للمجلس

 15السالم عليكم ورحمة ا  وبراا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

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

حمد مبارك النعيمي وال من أصحاب السعادة: جما  محمد ف رو 

عبدالرحمن محمد جمشير وسمير صاد  البحارنة للسفر يار  المملكة، و

ودال  جاسم ال ايد  ،أيته يرحمها ا  فاة المغفور لها بإذن ا   عال لو

 20 وشكرًا. في مهمة رسمية بتكليف من المجلس،

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآلنوننتقل 
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األخ جواد   فضل فهل هناك مالحظات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 5 يواني وأيوا ي أصحاب السعادة أسعد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 58ا  صباحكم بكل يير. أرجو شطب العبارة الواردة في الصفحة 

حيث  ن رأي المجلس األعل  للش ون اإلسالمية ليس »وهي  21السطر 

 ، وشكرًا.«له مكان من اإلعراب
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 عفوًا، األخ جواد، هل هذه العبارة أ ت عل  لسانك؟  

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 لم  أتِ عل  لساني.  
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

عندما نطرح بند التصديق عل  المضبطة ويقوم العضو بتصحيح  

 أقوا  غير منسوبة  ليه فهذا غير صحيح. 

 

 20 العضو جواد عبداهلل عباس:

سيدي الرئيس، المجلس األعل  للش ون اإلسالمية باعتباره سلطة  

أاابر   ضمية شرعية معينة من قبل جاللة الملك حفظه ا  استشار

قا  له هذه العبارة، يعلماء الطائفتين الكريمتين؛ من غير المناسب أن 

لذا أطلب شطب هذه العبارة اونها غير مناسبة لمكانة المجلس 

 25 ورئاسته، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

مو و  ليست له عالقة في أرجو أال نديل في نقاش شكرًا،  

  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة.بالتصديق عل  المضبطة. 

 

 5 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

هو  صديق عل  المضبطة. القضية ليست  شكرًا سيدي الرئيس، 

قضية جملة عابرة بل قضية  سجل عل  مجلس الشورى برئاستكم، أن 

ق. أنا أعلق حت  أسمع هل هناك يقا  هذا الكالم دايل المجلس وال نعل

 وجه  ل  شطب أو استنكار هذه العبارة؟ ألنني أعتقد أن ال أحد يقبل 

 10بهذه العبارة في هذا المجلس، فنريد أن نسمع ما هو الموقف منها، 

 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 وصلت الرسالة. هل هناك مالحظات أيرى؟شكرًا،  

 15 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن  ل  البند التالي  .اما وردت  ليكم ذن  قر المضبطة 

 20 فضل األخ عبدالجليل من جدو  األعما  وال اص بالرسائل الواردة. 

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 

 األمين العام للمجلس:

رسالة صاحب السمو  الواردة:شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل  

 25الملكي األمير يليفة بن سلمان    يليفة رئيس مجلس الو راء الموقر 
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م باسترداد مشرو  قانون 2017لسنة  30ب صوص المرسوم الملكي رقم 

بتعديل بع  أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر 

رقم  المرافق للمرسوم الملكي ،م1971لسنة  12بالمرسوم بقانون رقم 

م، وقد  م  يطار المجلس باسترداد مشرو  القانون، 2008لسنة  88

 5 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

نرحب ببنا نا طالبات مدرسة أم الثوم اإلعدادية للبنات شكرًا،  

ومرافقا هن في مجلس الشورى، م ادين أهمية هذا النو  من ال يارات 

 10ل  سير العملية التشريعية التي  نمي الحس الوطني بضرورة االطال  ع

بالمملكة، معبرين عن ج يل شكرنا لما  قوم به و ارة التربية والتعليم 

و دارة المدرسة من  نسيق لتسهيل مثل هذه ال يارات. اما ال يفو ني أن 

أبنائنا وبنا نا الطلبة و وفير ال اإلمكانيات بأشيد بالرعاية واالهتمام 

انية التي  سهم في االطال  عل  سير لهم من يال  هذه ال يارات الميد

 15أهالً  ،العملية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح

وننتقل اآلن  ل  البند التالي من جدو  وسهالً بكن في مجلس الشورى. 

 قرير لجنة الش ون ال ارجية والدفا  واألمن  بمناقشةاألعما  وال اص 

بتعديل بع  أحكام قانون اإلجراءات الوطني ب صوص مشرو  قانون 

م، )المعد في 2002( لسنة 46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 20أطلب من األخ و وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 

مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة  الداتور عبدالع ي  عبدا  العجمان

  فليتفضل.

 

 اهلل العجمان:العضو الدكتور عبدالعزيز عبد

 25بسم ا  الرحمن الرحيم والحمد   رب  شكرًا سيدي الرئيس، 

العالمين والصالة والسالم عل  سيدنا ونبينا محمد وعل   له وصحبه 
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أجمعين. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أسعد ا  

 ة.بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطصباحكم جميعًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10  ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (63صفحة  /1)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانون.  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 دارست اللجنة مشرو  القانون بتعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20بع  أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

د في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس م )المع2002( لسنة 46)

الشورى( مع ممثلي ال من: و ارة الدايلية، وو ارة العد  والش ون 

اإلسالمية واألوقاف، والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسان، والمستشار 

القانوني لش ون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش ون 

 25 لشورى الذي جاء م ادًا سالمة التشريعية والقانونية بمجلس ا
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مشرو  القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، اما اطلعت عل  

قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأن مشرو  القانون، واستعر ت اللجنة 

مواد المشرو  الذي يتألف ــ فضالً عن الديباجة ــ من ماد ين،  ضمنت 

مكررًا  21مكررًا(، ) 21قمي )المادة األول    افة ماد ين جديد ين بر

 5ثانيًا(  ل  الفصل الثاني من الباب األو  من الكتاب األو  من قانون 

م، 2002( لسنة 46اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

مكررًا( عل   21في حين جاءت المادة الثانية  نفيذية. ونصت المادة )

لمنصوص عليها في المواد للمجني عليه أو وايله في الجنح ا»أن: 

( من قانون العقوبات، والمضرور في الجنحة 395(، )343(، )339)

 10( من قانون العقوبات أن يطلب  ل  342المنصوص عليها في المادة )

النيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوا   ثبات صلحه مع المتهم. 

عل  حقو   ويتر ب عل  الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وال أثر للصلح

ثانيًا( عل  أن: مكررًا  21ونصت المادة )«. المضرور من الجريمة

حالة عليها الدعوى، التصالح في الم الفات التي  كون  للمتهم في أي»

 15عقوبا ها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي ال 

لمحضر ي يد حده األقص  عل  ستة أشهر. ويكون التصالح لدى محرر ا

أو النيابة العامة، عل  أن يسدد المتهم نصف الحد األقص  للغرامة 

المقررة للعقوبة. فإذا أحيلت الدعوى الجنائية  ل  المحكمة الم تصة، 

يجو  للمتهم التصالح قبل صدور حكم جنائي في الدعوى، عل  أن 

 20يسدد ثالثة أربا  الحد األقص  للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر و ير 

لعد  والش ون اإلسالمية واألوقاف قرارًا بتحديد الجهة التي يتم السداد ا

 ليها. ويتر ب عل  التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وال أثر للصلح عل  

و رى اللجنة أهمية مشرو  القانون في  قليل «. الحقو  المدنية للمضرور

، و  فيفًا عدد القضايا المنظورة أمام المحاام  وفيرًا للوقت والجهد
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حقو   فيللعبء عل  النيابة العامة والمحاام، من دون أن ي ثر ذلك 

المجني عليه، أو المضرور من الجريمة، باإل افة  ل  مراعاة مصلحة 

المضرور في جرائم القتل واإلصابة ال طأ من يال  حصوله عل   عوي  

محل  «الصلح»لجبر الضرر الذي أصابه. وقررت اللجنة  حال  المة 

 5 مكررًا 21)و( مكررًا 21)أينما وردت في الماد ين  «التصالح»المة 

 الصلح ألن وذلك القانون، مشرو  من األول  المادة في الوارد ين (ثانيًا

 دونمن  عليه، المجني  رادة بمح  ويكون الواقعة، أطراف بين يكون

 أو بالحبس عليها المعاقب الجرائم يشمل حيث القضائية، الجهة  ديل

 عليه  تفق مالي بتعوي  الصلح يكون أن ويجو  معًا، االثنين أو الغرامة

 10 ويجو  عليه، للمجني باالعتذار المتهم قياممثل  أدبي مقابل أو األطراف

 في والمتهم عليه المجني بين الصلح ويكون النهائي الحكم بعد الصلح

 أحد بين يكون التصالح بينما القضاء، ساحة عن بعيدًا الحالة هذه

 دعاءاال أو العامة النيابة في متمثلة اإلدارية الجهة وهي الدعوى طرفي

 بعرض القضائي الضبط مأمور يقوم بحيث للمجتمع، ممثالًبصفته  العام

 15 المعاقب والم الفات الجنح عل  مقصور والتصالح المتهم، عل  التصالح

 حيث من بالموافقة اللجنة  وصي ذلك  وء فقط. وفي بالغرامة عليها

 الجنائية اإلجراءات قانون أحكام بع  بتعديل قانون مشرو  عل  المبدأ

  وء في المعد) م2002 لسنة( 46) رقم بقانون بالمرسوم الصادر

 مواد عل  والموافقة ،(الشورى مجلس من المقدم بقانون االقتراح

 20 الجدو  في وردت اما عليه اللجنة أجر ها التي بالتعديالت المشرو 

 دراسة أثناء  راء من أبدي وما مناقشات من دار ما  وء يف .المرفق

 المبدأ حيث من الموافقة. 1 :يلي بما  وصي اللجنة فإن القانون، مشرو 

 الصادر الجنائية اإلجراءات قانون أحكام بع  بتعديل قانون مشرو  عل 

 بقانون االقتراح  وء في المعد) م2002 لسنة( 46) رقم بقانون بالمرسوم
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 مشرو  مواد نصوص عل  الموافقة .2 (.الشورى مجلس من المقدم

 عل  معروض واألمر .المرفق الجدو  في  فصيالً وردت اما القانون

 وشكرًا. الال م، ال  اذ الموقر المجلس

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ يالد محمد المسلم.هل هناك مالحظات؟ شكرًا،  

 

 العضو خالد محمد المسلم:

مشرو  قانون بتعديل بع  أحكام  ن  سيدي الرئيس،شكرًا  

 10( لسنة 46قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 )المعد في  وء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى( م2002

يهدف  ل   شاعة روح التسامح بين المتقا ين من يال    احة الصلح 

ال  اطال  اللجنة عل  التعديل رقم بين الجاني والمجني عليه. من ي

م وجدوا أن المصطلح المست دم 2014( من قانون العقوبات لعام 393)

 15هو )الصلح( وليس )التصالح( وفقًا  ل  ما استندت  ليه الحكومة في 

م، واذلك است دم مصطلح )الصلح( في بقية النصوص 2010عام 

لموقر بالموافقة األيرى في هذا القانون، لذا  وصي اللجنة المجلس ا

 ه بالصيغة التي انتهت  ليها ا المشرو  بقانون ألهميته و رورعل  هذ

اللجنة، وهي ال   تلف عما انته   ليه مجلس النواب الموقر من حيث 

 20المبدأ واألسا ، واما ذار مقرر اللجنة هذا المشرو  بقانون يهدف 

   كد وي فف ل    فيف الضغط عل  المحاام والنيابة العامة 

القضايا عل  أمور بسيطة يتر ب عنها يسائر ابيرة، وبالتالي الصلح 

شفافية ومصداقية ما بين النا ، ويقلل الجهد والما ،  يولدّمن النفس 

 وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

األخ يميس حمد  شكرًا،  ذن الصلح سيد األحكام.  فضل 

 الرميحي. 

 

 5 خميس حمد الرميحي: العضو

أ فق  مامًا مع ما ذهب  ليه األخ رئيس  سيدي الرئيس،شكرًا  

في المحاام نتيجة قضايا للقضايا اللجنة، فهناك  كد  ابير 

بسيطة، وأعتقد أن  شاعة روح التسامح بين المت اصمين له فوائد 

اثيرة، والتسامح سمة يتمي  بها شعب مملكة البحرين. أرى أن اللجنة 

 10 ل  )الصلح(، وهو مصطلح متداو  وفقت في  غير مصطلح )التصالح( 

في الكثير من القوانين، ونهج قانون المرور الجديد هذا النهج وجعل 

من الصلح في الكثير من القضايا   فيفًا عل  نيابة المرور والنيابات 

 األيرى المعنية بهذا الشأن، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األيت الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

أ فق مع ما ذهبت  ليه اللجنة في بيان  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20القضايا المنظورة أمام  ولكن ليس لتقليل  كد أهمية مشرو  القانون 

القضايا المنظورة أمام ؛ ألنه ليس لدينا  حصائية  بيّن عدد المحاام

المحاام. اما أ فق مع اللجنة في أن هذا المشرو  يهدف  ل  نشر 

الحب والمحبة بين النا  في المجتمع، وذلك من يال  حل القضايا ما 

بين األطراف المت اصمين بشكل ودي، وهذا ي دي  ل   سامح 
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 المجتمع، واما قا  رئيس اللجنة  نه ال يمكن اللجوء  ل  المحاام

ألبسط القضايا، البد أن  كون هناك لجنة  نظر في مو و  ال الف، 

و عمل عل  الصلح ما بين األطراف المت اصمين، و عمل عل  نشر الحب 

 واإلياء والتسامح فيما بينهم، وشكرًا. 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 10األخ مقرر اللجنة ذار أن الم سسة  ي الرئيس،شكرًا سيد 

الوطنية لحقو  اإلنسان  ابعة لمجلس الشورى.  ن لم أان م طئًا في 

هذا الشيء الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسان م سسة مستقلة ليس لها 

 بع في   عديلعالقة بمجلس الشورى، هذا أوالً. ثانيًا: أؤيد ما جاء من 

( 46) رقم بقانون بالمرسوم الصادر جنائيةال اإلجراءات قانون أحكام

 15من دون أي  حفظ. ثالثًا: اللجنة بحسب التقرير الموجود  م2002 لسنة

و ارة الدايلية، وو ارة العد  والش ون اإلسالمية أمامنا استشارت 

، واان بودنا أن يحا  واألوقاف، والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسان

  اإلنسان في مجلس الشورى، صحيح هذا المشرو  بقانون  ل  لجنة حقو

ستأنس يُأن اللجنة لها الحق في  حالة ما  ريد، ولكن اان بودنا أن 

 20 برأي لجنة حقو  اإلنسان، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

مادة الثانية لمالحظتي عل  ما جاء في ا شكرًا سيدي الرئيس، 

ويجو  الصلح بعد صدور »التي  نص عل  التالي: من مشرو  القانون 

 «.الحكم...

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

عندما نأ ي  ل  المادة الثانية بإمكانك طرح  ،يا أخ ف اد 

 .مالحظتك

 

 10 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

سيدي الرئيس،  ن مالحظتي في المناقشة العامة، و ساؤلي هو  

واستيفاء ال مراحل التقا ي هل  انقضاء الدعوىصدور الحكم و بعد

هناك قانون يجبر عل  عدم الصلح حت  ننص عل  جوا ية الصلح بعد 

صدور الحكم في المادة الثانية من مشرو  القانون؟ هذا ييار ما بين 

 15المت اصمين،  ن أرادوا الصلح فهذا من شأنهم و ن أرادوا ال صام فهذا 

ن اإل افة في المادة الثانية ليس لها مكان، أم. أعتقد أيضًا من شأنه

نقضت وصدر الحكم، وبالتالي  ن أرادوا الصلح لهم ذلك، افالدعوى 

و ن لم يريدوا الصلح فاألمر يعود  ليهم. لماذا  م النص عل  الجوا ية في 

المادة الثانية؟ في األسا  لم يكن هناك منع للصلح بعد انقضاء الدعوى 

 20 ل  الجوا ية، هذا ما أردت بيانه، وشكرًا.حت  ننص ع

 

 :الرئيـــــــــــــــس

أخ ف اد، نحن اآلن في المناقشة العامة لمشرو  القانون، وأنت يا  

 تكلم عن مادة سيأ ي دورها في النقاش،  ذا اان لديك أي  عديل، 
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 فضل األخ يالد فأرجو أن يكون مكتوبًا حت  نعر ه عل  المجلس، 

 . محمد المسلم

 

 العضو خالد محمد المسلم:

 5بالنسبة  ل  ما  فضلت به الداتورة  شكرًا سيدي الرئيس، 

فاطمة الكوهجي، لدينا  حصائيات بعدد القضايا المنظورة أمام 

المحاام و ن أحبت االطال  عليها فال مانع لدينا من   ويدها بها. 

الوطنية  الم سسة بالنسبة  ل  ما  فضل به األخ أحمد الحداد فيما ي ص

لحقو  اإلنسان، نحن استدعينا ممثلي الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسان 

 10لالطال  عل  المو و  عالميًا ودايليًا، حت  ال نفر  في شيء ما قد 

نستفيد منه، لذلك  م االستئنا  برأيهم. الم سسة الوطنية لحقو  

 اإلنسان م سسة معترف بها ومعينة من قبل جاللة الملك ولها حصانة

 ياصة بها، ونحن نستعين بها في أي وقت، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

األخ أحمد الحداد لم يكن لديه اعتراض عل  االستئنا  شكرًا،  

برأي الم سسة الوطنية لحقو  اإلنسان. األخ أحمد الحداد يقو : لماذا 

ستأنس برأي لجنة حقو  اإلنسان في مجلس الشورى بشأن هذا لم يُ

 األخ مقرر اللجنة. و  بقانون؟ هذا ما فهمته من االمه.  فضلالمشر

 20 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

بالنسبة  ل  ما  فضل به األخ أحمد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الحداد، لم أذار أن م سسة حقو  اإلنسان  ابعة لمجلس الشورى، 

 دارست اللجنة »: التاليعل  النحو و نما قرأت نص التقرير اما ورد 
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مشرو  القانون بتعديل بع  أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر 

م )المعد في  وء االقتراح بقانون 2002( لسنة 46بالمرسوم بقانون رقم )

المقدم من مجلس الشورى( مع ممثلي ال من: و ارة الدايلية، وو ارة 

ية لحقو  اإلنسان، العد  والش ون اإلسالمية واألوقاف، والم سسة الوطن

 5والمستشار القانوني لش ون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة عل  رأي 

لجنة الش ون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م ادًا 

، لم أذار أن الم سسة الوطنية لحقو  «...  لخسالمة مشرو  القانون

 اإلنسان  ابعة لمجلس الشورى، وشكرًا.

 

 10 :ــــــسالرئيـــــــــ

 هل هناك مالحظات أيرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانون من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذن يُقر مشرو  القانون من حيث المبدأ. 

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

لوارد في ابالتعديل  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 التقرير.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل هناك مالحظات عل   
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟الديباجة هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

المادة مقدمة بتعديل اللجنة. وننتقل اآلن  ل  الديباجة  ذن  ُقر  

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.ول األ
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 20مقدمة المادة  وصي اللجنة بالموافقة عل   لمادة األول :مقدمة ا 

 بالتعديل الوارد في التقرير. األول 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحظات عل  مقدمة المادة األول ؟ 
 25 

 (ال توجد مالحظات)
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 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟ مقدمة المادة األول هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآلن  ل  المادة مقدمة المادة األول  بتعديل اللجنةقر  ُ ذن  

 التالية،  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  مكررًا(: 21) المادة 

 بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 فضلي األيت جميلة علي  هل هناك مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 سلمان. 

 

 العضو جميلة علي سلمان:

مكررًا( وجدت  21عند قراء ي للمادة ) شكرًا سيدي الرئيس، 

 20التي اُقترح فيها الصلح،  ال أن الحكومة   من المواد 395أن المادة 

طلبت  لغاء هذه المادة، والنواب قرروا  لغاءها أيضًا، وهو ما أوصت به 

، في 342اللجنة في مجلس الشورى اذلك، مالحظتي هي عل  المادة 

ينطبق عل  المادة  395انطبق من حكم بإلغاء المادة  أن مااعتقادي 

طالبت  395المادة  في هنية والثالثة، ألنبالنسبة  ل  الفقر ين الثا 342

 25ألن عقوبة الحبس وجوبية، وعندما نرجع  ل  الفقر ين  الحكومة بإلغائها
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نرى أن عقوبة الحبس أيضًا وجوبية. الفقرة  342الثانية والثالثة من المادة 

و كون العقوبة الحبس  ذا وقعت الجريمة نتيجة  يال  »الثانية  قو : 

 حت  اانعليه أصو  وظيفته أو مهنته أو حرفته أو  الجاني بما  فر ه

 أثير سكر أو   دير عند وقو  الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة 

 5، الفقرة التي «المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك

و كون العقوبة الحبس »)الفقرة الثالثة(  قو :  342 ليها في المادة 

سنين  ذا نشأ عن الفعل وفاة أاثر من ثالثة مدة ال   يد عل  يمس 

، في الفقر ين نرى أن عقوبة الحبس وجوبية، اذلك لو «أش اص...

ييانة األمانة بينما الفعل في  فسنجد أنه 395نظرنا  ل  الفعل في المادة 

 10، العقوبة هنا  تعلق 395هذه المادة هو أشد وطأة من الفعل في المادة 

يطأ لكن مع ظروف مشددة، ألن الفقرة  بالقتل حت  لو اان قتالً

الثانية  تكلم عن ش ص  ناو  مسكر و حت  أثير الت دير ونكل عن 

مساعدة المجني عليه ــ يعني  راه يموت ــ بينما المادة التالية  تكلم 

عن فعل القتل ال طأ الذي أودى بحياة ثالثة أش اص، في حين أن المادة 

 15 تكلم عن ييانة األمانة، والحكومة  وطأة؛ ألنها أقلفي رأيي هي  395

ار أت أال يشملها الصلح، ألن عقوبتها الحبس الوجوبي ــ وهذه أيضًا 

عقوبتها الحبس الوجوبي ــ فأرى أن يعاد النظر بالذات في ها ين الفقر ين 

فيما يتعلق بشمولهما الصلح، وأقترح أن يقتصر الصلح  342من المادة 

من ناحية. من ناحية أيرى، الفقرة في  اعل  الفقرة األول  فقط، هذ

 20وللنيابة العامة أن  أمر بوقف  نفيذ العقوبة  ذا »المادة نفسها  قو : 

، لذا أرى أن  عاد هذه المادة  ل  اللجنة «حصل الصلح أثناء  نفيذها

إلعادة النظر في هذه الفقرة؛ ألن النيابة العامة ليست م تصة بوقف 

كم النهائي في القضية، ألنه بمجرد أن  نفيذ العقوبة بعد صدور الح

 حيل النيابة العامة القضية  ل  المحكمة  غل يد النيابة العامة عن أي 
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 صرف اان، وبعد صدور الحكم يكون قا ي  نفيذ العقاب هو 

في قضايا  393الم تص بنظر الصلح ووقف  نفيذ العقوبة. في المادة 

قوبة الشيك في حالة الصلح الصلح المتعلقة بالشيك نجد أن وقف  نفيذ ع

بعد صدور الحكم النهائي هي من ايتصاص قا ي  نفيذ العقاب وليس 

 5من ايتصاص النيابة العامة، النيابة العامة ليست جهة يمكن أن  ت ذ 

قرارًا لما بعد القضاء، فالقضاء هو السلطة األعل  وهو من أصدر 

ن ايتصاص حكمه النهائي في القضية، فبالتالي وقف التنفيذ هو م

القضاء ومن ايتصاص قا ي  نفيذ العقاب وليس من ايتصاص النيابة 

العامة،  عطاء هذه السلطة بوقف  نفيذ العقوبة بعد صدور الحكم 

 10النهائي في رأيي من ايتصاص قا ي  نفيذ العقاب وليس من ايتصاص 

النيابة العامة، لذا أرى أن  عاد هذه المادة  ل  اللجنة لبحث هذه 

ويصوصًا أن  ،ات، ألنها من وجهة نظري جوهرية جدًاالمالحظ

بالنسبة  .للسبب نفسه الذي ذار ه 395الحكومة اعتر ت عل  المادة 

 ل  الفقرة الثانية أرى أن وقف  نفيذ العقوبة بعد صدور الحكم النهائي 

 15 ليس من ايتصاص النيابة العامة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 الد محمد المسلم.شكرًا،  فضل األخ ي 

 

 20 العضو خالد محمد المسلم:

في رأيي أن المشرو  بقانون معروض عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

المجلس أليذ رأيهم عليه بالموافقة أو الرف  أو التحفظ، نحن نريد 

أيذ الموافقة عل  المشرو  اكل من حيث المبدأ بالصلح وليس 

األسبقون ما له او  ــ  التصالح، فإذا غصنا في القانون ــ اما يقو 
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لن نصل  ل  شيء، فنحن نتكلم عن صلح و صالح لنوجد الشفافية 

والمصداقية عند المواطن ولنع   الحب والتآيي، ومع احترامي لإليوة 

األجانب عندما يحدث حادث مروري معهم ــ ال سمح ا  ــ ي عجك 

دم بشكوى و)ينرف ك( ــ ووده يضربك و ضربه ــ لماذا؟ أو يريد أن يتق

 5عليك أو يطلب منك ذلك، أو يبرر لذلك بحقو  اإلنسان، لكن لماذا ال 

لشهود؟ ولماذا نضطر  ل   عطيل نصالح بعضنا ونلجأ  ل   دارة المرور وا

ونعدد القضايا ونحولها  ل  قضايا أابر من حجمها ونعطل  األمور

رأي لذا نرجو من المجلس الموقر الموافقة عل  أيذ ال !مصالح األمة؟

سواء بالموافقة أو بالرف  أو باالمتنا ، وهذا حق للجميع، لكن الديو  

 10 في  فاصيل القوانين وقضايا المحاام وغير ذلك ال مبرر له، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة شكرًا،  فضل األخ  

بإدارة الش ون  اال صا  بمجلسي الشورى والنواب واللجان الو ارية

 15 .بو ارة الدايلية القانونية

 

 واللجان رئيس شعبة االتصال بمجلسي الشورى والنواب

 : بوزارة الداخلية الوزارية بإدارة الشؤون القانونية 

في الحقيقة عل  هذه المادة أاثر من  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20مالحظة، وأ من  عل  اللجنة  عاد ها لم يد من الدراسة فيما ي ص 

النيابة العامة ودورها وغير ذلك من األمور، لكن األمر األساسي هو أن 

 342بينما أبقت عل  المادة  395نبين لماذا حذفت الحكومة المادة 

فترض أن نقو  الجنح الواردة في هذه الفقر ين الثانية والثالثة، ومن الم

فقرات، فاألول  أن نقو : الجنح  3 تكون من  342المادة، ألن المادة 
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الواردة في هذه المادة، هذا نقطة. النقطة األيرى، لماذا حذفنا المادة 

ولم نحذف األيرى؟ هذه الج ئية لم  كن مضمنة في مذارة رأي  395

وجوبية، الفر  هو أنه في  الحكومة بشكل وا ح، وورد فقط أنها

الجريمة عمدية، أما هذه الجريمة فتعد جريمة يطأ، ولكن  395المادة 

 5األفضل هو  عادة المادة  ل  اللجنة للنظر فيها مرة أيرى، ومن ثم نعود 

 برأي موحد، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

ة شكرًا، اآلن األيت جميلة سلمان  طلب  عادة المادة  ل  اللجن 

 10لم يد من الدراسة، واإليوة في و ارة الدايلية يطلبون الطلب نفسه، 

و ذا أعيدت  ل  اللجنة، أ من  من األيت جميلة سلمان أن  كون حا رة 

، واإليوة من و ارة الدايلية نظرهافي االجتما  حت   بين وجهة 

 األخ يالد محمد المسلم.  سيكونون موجودين مع أعضاء اللجنة.  فضل
 

 15 خالد محمد المسلم: العضو

أرى أن يصوت المجلس عل  مشرو   شكرًا سيدي الرئيس، 

 أوالً، ومن ثم نسترد المادة.  القانون من حيث المبدأ
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20المجلس وافق عل  مشرو  القانون من حيث المبدأ، والجميع أشاد  

 به، واآلن ديلنا في مناقشة المواد.

 

 سلم:العضو خالد محمد الم

لنصوت عل  المادة، فال يجو  أن ي تلف صوت  سيدي الرئيس، 

 25 واحد مع المجلس اكل.
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 الرئيـــــــــــــــس:

ليس صو ًا واحدًا، األيت جميلة سلمان واإليوة في و ارة الدايلية  

يطلبون  عادة المادة  ل  اللجنة لم يد من الدراسة، فلماذا نستعجل في 

 ا  اذ القرار؟

 5 

 د محمد المسلم:العضو خال

مشرو  القانون أحيل من مجلس النواب بصفة  سيدي الرئيس، 

، االستعجا . وباعتباري رئيسًا للجنة أرى االنتهاء منه، واألمر للمجلس

 .وشكرًا

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ن شاء ا  سنصل  ل  الحل المطلوب، حت  ال نت ذ شكرًا،  

 فضل قرارًا وبعدها نقو : قدموا اقتراحًا بقانون لتعديل ما أيطأنا فيه. 

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

 15 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ع الحر  عن سبب طلبي الكلمة هو رف شكرًا سيدي الرئيس، 

من  105األخ يالد المسلم، هو يقو   نه غير موافق، ولكن المادة 

الالئحة الدايلية للمجلس  ل م المجلس بإعادة المادة  ل  اللجنة  ذا طلبت 

 20الحكومة ذلك، وسأ حمل هذه المس ولية  قديرًا لرأي المجلس ورأي 

ءات األيت جميلة سلمان، فال يجو  أن ي الف  عديل قانون اإلجرا

الجنائية  جراء من اإلجراءات الموجودة حاليًا، بالفعل هل النيابة العامة 

يجب أال  نص مادة عل  يالف  !طرف في مو و  وقف الدعوى أم ال؟

القانون القائم، فكالم األيت جميلة سلمان محل اعتبار، واما  فضلت 
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ـ  حضر األيت جميلة سلمان واإليوة من الجهات ا ـ معالي الرئيس ـ لمعنية ـ

في الحكومة اجتما  اللجنة، وأعتقد أن اإليوة في اللجنة سيصلون  ل  

 صيغة نهائية محكمة، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل األخ يالد  أعتقد أن األخ يالد المسلم متفهم. شكرًا، 

 محمد المسلم.

 

 العضو خالد محمد المسلم:

 10أطلب استرداد المادة وسوف نناقشها  ن  شكرًا سيدي الرئيس، 

شاء ا ، وأ من  أن  حضر األيت جميلة سلمان و أ ي باقتراحها 

 مكتوبًا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

ة هو  عادة المادة أؤاد أن رأي الحكوم شكرًا سيدي الرئيس، 

 ل  اللجنة لم يد من الدراسة، وهناك اقتراح بإعاد ها  ل  اللجنة مقدم 

 20من األيت جميلة سلمان، ومعظم اإليوة في المجلس يطالبون بإعاد ها 

 ل  اللجنة، فيجب أال نتردد أمام  لحاح رئيس اللجنة، مع ال االحترام 

 لألخ رئيس اللجنة فهو أخ وصديق ع ي ، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أيرىهل هناك مالحظات  شكرًا، 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 اللجنة؟  ل هذه المادة  عادة هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شرفنا اليوم ب يارة وفد المجلس  اللجنة.  ل هذه المادة   ُعاد ذن  

الوطني الفلسطيني، اإليوة الجالسون في الشرفة، ويسرنا أن نرحب 

بهذا الوفد من دولة فلسطين الشقيقة ال ائر للمملكة، مشيدين بعمق 

 15ومتانة العالقات اإليوية والصداقة التي  ربط مملكة البحرين بدولة 

 طور و قدم ونماء في ال فلسطين والشعبين الشقيقين، وما  شهده من 

المجاالت، م ادين أن هذه ال يارة ستفتح فرصًا أابر للتعاون بين 

السلطتين التشريعيتين في البلدين الشقيقين، منته ين هذه المناسبة 

لنعرب عن  ضامننا مع القضية الفلسطينية، ووقوفنا جنبًا  ل  جنب مع 

 20 يهم، متمنين لهم ين في نضالهم لتحرير اامل أراياألشقاء الفلسطين

طيب اإلقامة في بلدهم البحرين، والتوفيق في  حقيق أهداف  يار هم 

وننتقل اآلن  ل   أهالً وسهالً بكم في مجلس الشورى. و ،للمملكة

 المادة التالية،  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 وصي  :بعد التعديل( 1ا مكررً  21ثانيًا:  -مكررًا  21المادة ) 

 اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

األيت الداتورة   فضلي هل هناك مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 سوسن حاجي  قوي. 

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 10أحتا   ل   و يح، سواء من الحكومة  شكرًا سيدي الرئيس، 

أو اللجنة أو مقررها أو حت  القانونيين الموجودين في الجلسة، ما هو 

؟ و أثير ذلك عل  المادة نفسها، ال «التصالح» و «الصلح»الفر  بين 

هي  «الصلح»أعلم معن  الكلمتين في اللغة العربية والفر  بينهما، هل 

 ؟ ولماذا قمنا بالتغيير؟ وشكرًا.«الحالتص»الكلمة األوف  واألصح أم 

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األيت جميلة علي سلمان.  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

 20أشاطر الداتورة سوسن  قوي التساؤ   شكرًا سيدي الرئيس، 

، ويصوصًا «التصالح»و «الصلح»نفسه، ألني أرى أن هناك فرقًا بين 

أن هذه المادة ــ بحسب فهمي لها ــ  تكلم عن جنح  تعلق بم الفات 

لقوانين  كون جهة اإلدارة طرفًا فيها، مثل قانون  نظيم سو  العمل 

هو  جراء يتم عر ه من الجهة  «التصالح»وغيره من القوانين. أرى أن 
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في  الم تصة وهو حق ثابت للمتهم، ويحق للمتهم أن يقبله أو يرفضه،

يتعلق بو ع م تلف، ويصوصًا أنه  ذا رجعنا  ل   «الصلح»حين أن 

القوانين السابقة التي أقر ها السلطة التشريعية، مثل قانون  نظيم سو  

، «الصلح»وليس « التصالح»يوجد عنوان بمسم   40العمل، في المادة 

 5يجو  في غير حالة العود التصالح في الجريمة المنصوص »والمادة  قو : 

من هذا القانون وذلك بسداد الحد  23عليها في الفقرة )ب( من المادة 

وفي القوانين األيرى أيضًا ، «األدن  للغرامة المحددة لهذه الجريمة...

، بينما الصلح بين األفراد هو مسألة «التصالح»است دمت المة 

ايتيارية  رجع  ل  قبو  أو رف  المجني عليه، أي أن يقبل التصالح مع 

 10تهم أو ال يقبله، ولكن في هذه الحالة،  ذا اانت جهة اإلدارة طرفًا الم

فاألمر ليس مترواًا، وهذا من حق المتهم ومنصوص عليه في القوانين 

 «الصلح»مثل قانون  نظيم سو  العمل، وأرى أن هناك فرقًا بين 

مكررًا،  21في المادة  «الصلح»، لم أعترض عل  المة «التصالح»و

ولكن ب صوص المادة التي نحن بصدد مناقشتها اآلن، أرى  رورة 

 15« الصلح» عاد ها  ل  اللجنة لبحث هذه الكلمة، وهل األنسب أن نقو : 

؟ ورأيي هو أن التصالح يكون مع جهة اإلدارة، واألنسب «التصالح»أم 

ية؛ لذلك من ناحية قانون« الصلح»وليس المة  «التصالح» هو المة

 أقترح  عادة المادة  ل  اللجنة، وشكرًا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الداتور محمد علي محمد ال  اعي. 

 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 «الصلح»سأو ح الفر  بين  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25بين  ذا سمحتم لي.  باينت التشريعات في  فريقها  «التصالح»و
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، فبعضها فر  بينهما، والبع  اآلير يلط بين «التصالح»و «الصلح»

االثنين، ولكن يمكن من يال  استقرائنا للقانون المصري ومشرو  

، حيث «التصالح»و «الصلح»القانون الماثل أمامنا أن نقدم  فريقًا بين 

ي  رادة ال من المجني قاما بيَّّنا سابقًا هو ما يتم بتال «الصلح» ن 

 5يه أو وايله ال اص أو ورثته أو وايلهم ال اص مع المتهم، وذلك عل

لو ع حد للدعوى الجنائية، وهو ما ير ب انقضاء الدعوى الجنائية من 

دون أن ي ثر عل  حقو  المضرور من الجريمة، ومن حيث أطراف الواقعة 

يكون بين األش اص وبمح   رادة المجني عليه بعيدًا عن ساحة 

يتعلق بمسألة  ثبات هذا الصلح، والذي يكون أمام  القضاء  ال فيما

 10فير ب أيضًا  «التصالح»النيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوا . أما 

انقضاء الدعوى الجنائية من دون أن ي ثر عل  حقو  المضرور من 

الجريمة، ولكنه ي تلف عن الصلح من حيث عدم  رورة حصو  ا فا  

و  جراء يتم بين المتهم والنيابة العامة، بين المتهم والمجني عليه، فه

بحيث يلت م المتهم بسداد قدر معين من الغرامة المقررة للعقوبة، 

 15 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

النقيب  فضل األخ  عل  الٍ، هذا رأي قانوني يُبحث. شكرًا، 

رئيس شعبة اال صا  بمجلسي الشورى والنواب  محمد يونس الهرمي

 20 ة بو ارة الدايلية.واللجان الو ارية بإدارة الش ون القانوني

 

رئيس شــعبة االتصــال بمجلســي الشــورى والنواب واللجان 

 الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:

ب صوص ايتيار أحد اللفظين، االستقرار  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25ليس دائمًا عند التعاطي مع قانون  أنه أوفق لسبب أساسي «الصلح»  عل
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العقوبات نرجع  ل  المعن  اللغوي، هناك اللفظ الدار  أو الذي اعتاد 

قانون العقوبات اعتماده.   افة  ل  أن هناك ج ئية نظرية قائمة وهي 

ت مسألة ذا ية قانون العقوبات، قانون العقوبات يتفرد بذا يته في ج ئيا

التي  تكلم عن الشيك:  393محددة عل  سبيل المثا  ما ورد في المادة 

 5وللمجني عليه أو وايله ال اص في الجرائم المنصوص عليها في هذه »

أو المحكمة بحسب األحوا ، وفي المادة أن يطلبوا من النيابة العامة 

بتقديم محضر  مع المتهم  صالحهحالة اانت عليها الدعوى  ثبات  أي

« ...ويتر ب عل  الصلح انقضاء موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك،صلح 

في قانون العقوبات،  هو اللفظ الذي درجنا عل  است دامه «الصلح» ذن 

 10وما استشهدت به األيت جميلة سلمان هو قيا  مع الفار ، وأظن أنه 

ليس م الفة اعتيادية و نما الم الفة هي في األسا  جريمة، فالجرائم 

 «الصلح»وجنح وجنايات، وبالتالي األوف  هو است دام المة م الفات 

التي در  عل  است دامها قانون العقوبات بدون ال وض في بحث قد 

يقودنا  ل  قيا  مع قوانين أيرى مثل قانون هيئة  نظيم سو  العمل 

 15هذه وغيره، الذي است دمته في السابق، بينما قانون العقوبات في 

من القانون المدني قليالً، نحن أيذناها للجانب الجنائي  ج ئية قريبال

وليس  «الصلح»لحماية معينة وهي )الشيك(، و م است دام المة 

 ، وشكرًا.«التصالح»
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 .يالد محمد المسلمشكرًا،  فضل األخ  
 

 العضو خالد محمد المسلم:

( 1مكررًا  21أطلب اســـترداد المادة ) شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

 25 .، وشكرًالم يد من الدراسة

 



 

 29المضبطة       م14/5/2017 ( 37)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   عادة هذه المادة  ل  اللجنة؟شكرًا،  

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

من جدو  اآلن البند التالي  ذن  ُعاد هذه المادة  ل  اللجنة. وننتقل  

الش ون المالية واالقتصادية بشأن األعما  وال اص بمناقشة  قرير لجنة 

( 21مشرو  قانون الشراات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 10 «بصيغته المعدلة»م، )المعد في  وء االقتراح بقانون 2001لسنة 

 بسام  سماعيل البنمحمد وأطلب من األخ .المقدم من مجلس النواب(

 تفضل.يمقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فل

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 15شــكرًا ســيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 20 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

  ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (87صفحة  /2)انظر الملحق 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ اآلن بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانون.  

  فضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 10 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

القانون، وعل  بعد االطال  عل  مشرو   شكرًا سيدي الرئيس، 

قرار مجلس النواب، والرأي القانوني للمستشار القانوني لش ون اللجان، 

والرأي االقتصادي للمستشار المالي واالقتصادي، وبعد االطال  عل  رأي 

لجنة الش ون التشريعية والقانونية التي رأت سالمة مشرو  القانون من 

 15 ن مشرو  القانون يتألف وجدت اللجنة أ الناحيتين الدستورية والقانونية.

من ثالث مواد،  ضمنت المادة األول  النص عل   ــفضالً عن الديباجة  ــ

( من قانون الشراات التجارية الصادر 76استبدا  نص المادة )

، فيما أ افت المادة الثانية من م2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

مفادها عدم جوا  أن مكررًا(  76مشرو  القانون مادة جديدة برقم )

 20 نفرد الحكومة بتأسيس الشراات أو أن  ساهم في رأسمالها بنسبة 

فيما عدا الشراات العاملة في النفط والغا  وشراة حلبة  %30  جاو 

وبعد دراسة مشرو   البحرين الدولية، بينما جاءت المادة الثالثة  نفيذية.

القا ي باستبدا  المادة ن مشرو  القانون ــ أ1 القانون  رى اللجنة اآل ي:
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( وباأليص النص عل  منع انفراد الحكومة بتأسيس الشراات أو 76)

من ملكية الشراة، يتناف  مع االسترا يجية  %30 ملك حصة  فو  

التي  نتهجها المملكة في رسم سياستها االقتصادية من التنويع في 

  نشاطا ها االقتصادية ومصادر ديلها، حيث  ن المساهمة في بع

 5تعلق بعضها بحماية األمن يكون لها أبعاد استرا يجية  الشراات 

القومي، أو  وفير المواد األساسية مثل السلع الغذائية، أو  ع ي  القدرة 

ولذلك ال يجو   قييد  ؛الصناعية وغيرها من األهداف االسترا يجية

 الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطا ها العامة. وفي هذا اإلطار

الذي يقرر  ( من الدستور البند )أ(47ينبغي االلتفات  ل  نص المادة )

 10يرع  مجلس الو راء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة »أنه 

للحكومة، ويتابع  نفيذها، ويشرف عل  سير العمل في الجها  

التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر عل  مشرو  ــ 2. «الحكومي

 «ال يجو  للدولة أو األش اص المعنوية العامة»ام  عبير القانون، باست د

السلطات جميعها؛  يأي أن الم اطب بأحكام النص القانوني ه

 15التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع األش اص المعنوية العامة، في 

حين أن النص في القانون األصلي ي اطب الحكومة اونها من ي سس 

نفيذية بصفتها ج ءًا من الدولة، وهو ما أو يساهم ممثالً للسلطة الت

( من الدستور سالفة الذار، وما ينسجم مع 47يتوافق مع نص المادة )

مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة. اما أن  ضمين النص المعد  

 20دون  حديد األسا  الذي  قوم عليه، ب «األش اص المعنوية العامة»

المعنوية العامة التي يريص  األش اص»مقارنة بالنص األصلي الذي حدد 

مما يجعل النص المعد  عامًا و ندر   منه  «بتأسيسها مرسوم أميري

 التيالم سسات العامة  جميع األش اص المعنوية بما في ذلك الهيئات أو

يمنحها نظام  أسيسها صالحية  أسيس الشراات أو المساهمة فيها، 
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الحالية أو  وغيرها، مثل النقل العام أو الموانئ العامة أو الطيران

المستقبلية، مما قد يكون عامالً مقيدًا للمبادرات االقتصادية 

 هدف الحكومة من  أسيس شراات  جارية أو ــ 3 الحكومية.

المساهمة في أيرى قائمة، وباأليص في المشاريع االسترا يجية،  ل  

 5 ع ي  التنمية االقتصادية بإنشاء مشاريع  هدف  ل   نشيط االقتصاد 

وظائف للمواطنين  لبي احتياجات األعداد المت ايدة من  و وفيرالوطني 

، ومشرو  القانون بالتعديل المذاور اافة ال ريجين عل  المستويات

عقبات قانونية فيما  سيوجدبوقف حق الحكومة في  أسيس الشراات 

 اصة في المراحل التي وب ،يتعلق بمعالجة مشكالت االقتصاد الوطني

 10وهي  ،ها االقتصاد من حالة  باط  أو انكماش أو راودقد يعاني في

حاالت محتملة مثلما حصل في العديد من المراحل االقتصادية في العالم. 

وهنا يتطلب الو ع  ديل الحكومة مباشرة في العملية االقتصادية، 

 م2008اما حدث م يرًا في بع  الدو  المتقدمة اقتصاديًا في عام 

حيث  طلب ذلك  ديل الدولة لضخ مبالغ ابيرة  بان األ مة المالية، 

 15نقاذ شراات سيارات عالمية وبنوك عالمية جدًا بلغت المليارات إل

ابيرة حفاظًا عل  المصلحة الوطنية وحماية لالستقرار االجتماعي، 

لذلك فإن التعديل المقترح في المشرو  بقانون سيكون له أثرٌ سلبي 

أجله العديد من الشراات عل  الهدف الرئيسي الذي أنشئت من 

المملواة للحكومة، والتي لعبت دورًا استرا يجيًا في  ع ي  مكانة 

 20االقتصاد الوطني ورفد النا ج اإلجمالي العام و وفير فرص عمل اثيرة 

 وطين ال برة الصناعية والمهنية في البحرين،  ل  للمواطنين، بل أدت 

ل  التأثير  نون أن ي دي من الم اد أنه في حا   م  قرار المشرو  بقاو

السلبي عل  استقرارها في السو  جراء  قييد صالحيات الحكومة في 

 ن ــ 4. اإلشراف عليها و نفيذ قرار بيع األسهم المملواة للحكومة فيها
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الموافقة عل  مشرو  القانون سيتر ب عليها عدم قدرة ديوان الرقابة 

كون للدولة تالشراات التي سالمالية واإلدارية عل  ممارسة رقابته عل  

ذلك أن هذه النسبة ال  عد نسبة  ،%30حصة في رأسمالها  قل عن 

سيطرة م ثرة في مجلس اإلدارة ألنها  مثل حصة أقلية، األمر الذي 

 5سيضعف الرقابة الرسمية عل  حسن ومشروعية  دارة واست دام األموا  

ة مجلس النواب فإن هذا بدوره سوف يضعف من رقاب االعامة. واستتباعً

ـ 5الموقر عل  ج ء مهم من استثمارات األموا  العامة.   ن مشرو  القانون ـ

القطا   محل المناقشة سيحد من قدرة الحكومة عل  دعم أنشطة

ال اص و شجيعه عل  المشاراة في التنمية االقتصادية، مما قد يعيق 

 10  ال اص الحكومة عن  نفيذ سياستها االقتصادية العامة. ذلك أن القطا

بطبيعة رأ  الما  يتردد عن الديو  في أنشطة  تمي  بم اطر غير 

مضمونة في مرحلة التطوير مما قد يفو  قدر ه عل   حمل نتائجها. من 

فيها يعد مصدر  او امنً  ام ثرً اشريكًبصفتها هنا فإن ديو  الحكومة 

 امشتريًبصفتها  شجيع للمستثمرين و طمينًا لهم سواء بوجود الحكومة 

 15للتعوي  في حالة التعرض لم اطر فعليةٍ عاليةٍ.  اللمنتج النهائي أو  امنً 

من هنا فإن الشرااة الحكومية مع القطا  ال اص، وبنسبة ملكية 

ا، يكون لها أثر  يجابي سواء من ناحية التشجيع م ثرة، ماليًا و داريً

 نص ــ 6 .والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للما  العام

)المادة المستحدثة( التي اقترحها مجلس النواب الموقر في مشرو  

 20عل  الشراات التي  متلكها الدولة أو األش اص المعنوية »القانون 

من رأ  الما ،  %30العامة بالكامل أو  ساهم فيها بنسبة  جاو  

 وفيق أو اعها يال  فترة ال  تجاو  ثالث سنوات من  اريخ العمل بهذا 

من الوا ح أن هذا القيد ستكون له نتائج سلبية ابيرة عل   «.لقانونا

( سنوات 3 ذ  ن  حديد فترة ثالث ) ؛أو ا  الشراات ذات الصلة
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للحكومة لتعديل أو ا  استثمارا ها في الشراات لتكون النسبة 

سينطوي عل  يطورة ان فاض قيمة  %30القصوى للتملك ال  تجاو  

أ رار  ل  هذا الشر  سي دي بدون شك األسهم الحكومية. ومثل 

جسيمة عل  االقتصاد الوطني وعل  أو ا  الشراات التي سيطبق 

 5المراا  المالية لهذه الشراات و راجع  عليها. وذلك الحتما  اهت ا 

ن  جبار  قيمة أسهمها الما اقتربت نهاية فترة السماح القانونية. و

النظر عن أهمية  الحكومة عل  بيع حصصها في هذه الشراات بغ 

 للعاملين فيها من المواطنين أو  لك الشراات لالقتصاد الوطني أو

 مكانية ا  اذ قرار البيع في التوقيت المناسب، قد يجبر الحكومة 

 10عل  البيع بأقل من القيمة السوقية الفعلية للسهم الواحد، مما لن  تحقق 

اشيًا مع ما معه الغاية المرجوة من يف  نسبة التملك الحكومي. و م

 قدم بشأن مشرو  قانون بتعديل بع  أحكام قانون الشراات التجارية 

)المعد بناءً عل  اقتراح  م2001( لسنة 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

المقدم من مجلس النواب(؛  وصي اللجنة  «بصيغته المعدلة»بقانون 

 15وافقة من عدم الم بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.  وصية اللجنة:

حيث المبدأ عل  مشرو  قانون بتعديل بع  أحكام قانون الشراات 

)المعد بناءً  م2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

واألمر  عل  اقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(.

 ، وشكرًا.معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ الال م

 20 

 ــــــــــس:الرئيـــــ

  فضل األخ يالد حسين المسقطي.هل هناك مالحظات؟ شكرًا،  
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 العضو خالد حسين المسقطي:

نحن درسنا مو و  مشرو  القانون  شكرًا سيدي الرئيس، 

مبررات ذارها  6وانتهينا  ل  عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. لدينا 

 نوعًاصورة ت  أعطي األخ مقرر اللجنة. أردت أن أاون أو  المتحدثين ح

 5، حيث لدينا سترا يجية التي  تبعها حكومة البحرين اليوماال ما عن

استرا يجية  عتمد عل   نويع مصادر الديل، وفي الوقت نفسه لدينا 

اليوم اقتصاد قائم عل  الثروة النفطية، لذا نحتا   ل   نويع مصادر 

الديل، والتعديل المقترح اليوم يتناف  مع  وجه هذه االسترا يجية. أعتقد 

 جارية  أنه  ذا اانت هناك مساهمات من قبل الحكومة في قطاعات

 10فنحن بحاجة  ليها، ليس من أجل المردود المالي فقط، و نما هناك 

اعتبارات اثيرة نحتا   ليها، ونحتا   ل  هذه المشاراات، سواء 

اانت من حيث حجم رأ  الما  أو من حيث الحاجة  ل  قطاعات 

معينة، حيث ستكون الحكومة هي الم سس المشارك في ظل ع وف 

 دارسنا ردود و راء الجهات المعنية نجد أن  القطا  ال اص. من يال 

 15اما هو حاليًا، وعدم و ع أي نو    عالحفاظ عل  الو وجهها هو مع 

أن  كون لديها مشاراة بأي نسبة  عل من القيود عل  قدرة الحكومة 

 راها مناسبة، ما عدا و ارة المالية التي جاء ردها بعدم االيتصاص. أود 

لدو  المشابهة في اقتصاديا ها القتصاديات اليوم أن أ طر   ل  بع  ا

مملكة البحرين، لنرى ما هو التوجه الموجود لدى هذه الدو  بالنسبة 

 20 ل  قدرة الحكومة في المشاراة في االستثمارات التجارية. اسمح لي 

أن أبدأ اليوم بدولة الكويت، عند اطالعنا عل  المرسوم بقانون رقم 

اص بإصدار الشراات في دولة م، هذا القانون ي2012لسنة  25

  الكويتي لم يحدد نسبة معينة إلمكانية أن  ديل الكويت، والمشرّ 

الحكومة في المساهمة في  أسيس الشراات، و نما يأ ي بكل و وح 
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في هذا المرسوم ذارت في الفقرة ال امسة  مكانية  121أن المادة 

تأسيس شراة الم سسات العامة ب وأأن  قوم الدولة أو  حدى الهيئات 

من أسهم  %100أي أن بإمكانها أن  ستحوذ عل  نسبة  ،بشكل منفرد

الشراة، هذا بالنسبة  ل  الكويت. نأ ي  ل  اإلمارات العربية المتحدة: 

 5م الذي يتعلق بالشراات 2015لسنة  2في القانون اال حادي رقم 

  اإلمارا ي  مكانية  أسيس الشراات بشكل التجارية، ذار المشرّ 

رد من قبل الحكومة اال حادية أو الحكومة المحلية أو أي شراة منف

أو جهة مملواة بالكامل من قبل أي منهما، ونصت المادة عل  جوا ية 

أن  كون الحكومة اال حادية أو الحكومة المحلية أو أي شراة أو 

 10جهة مملواة بالكامل من قبل أي منهما مساهمًا في شراة مساهمة 

ها شراة مساهمة عامة، اما يجو  لها أن عامة وأن   سس بمفرد

 ُشرك معها في  قديم رأ  الما  عددًا أقل مما  م النص عليه في البند 

( من المادة نفسها؛ ولنأيذ مثاالً المملكة العربية السعودية التي 1)

يسمح فيها القانون بالمشاراة بدون أي نسبة معينة، والحكومة 

 15في شراة الصناعات األساسية  %75السعودية اليوم  شارك بنسبة 

في شراة اال صاالت  %84)سابك(، واذلك  شارك بنسبة حوالي 

السعودية؛ و ذا أيذنا دولة اإلمارات فسنجد أن الحكومة  شارك بنسبة 

في شراة اإلمارات لال صاالت، و ساهم اذلك في بنك  70%

أبوظبي. وقد ذارت السعودية مثاالً ألنها صدر فيها مرسوم في عام 

 20م يتيح للدولة  مكانية  أسيس أي شراة مساهمة، ويعطي جوا ية 2015

أن  كون هذه الشراة بدون أي نسبة معينة؛ وفي دولة قطر أعط  

م بإصدار قانون 2015( لسنة 11المشرّ  القطري في القانون رقم )

الشراات استثناءً للحكومة بأن  ستثمر بمفردها وبدون اشترا  أي 

 ل  الشراات التي   سسها الحكومة القطرية، نسبة معينة بالنسبة 
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وعل   وء ذلك لدينا شراة صناعات قطر  ساهم فيها الحكومة بنسبة 

. معالي الرئيس، هذا ما  وصلنا  ليه، وبعد دراستنا للمشرو  70%

وجدنا أن الموافقة عل  هذا المشرو  لن  كون في صالح السياسة 

ن في ظل  نويع مصادر الديل، وأيضًا االستثمارية ــ االسترا يجية ــ للبحري

 5في ظل الظروف الحالية. في ال تام لدي مالحظة أحب أن أذارها 

ــ قانون معروض أمامنا ال مشرو لإليوان أعضاء المجلس، وهي أن 

في  %30يشتر  عدم مشاراة الحكومة بأاثر من لألسف ــ 

ـ وهذا أمر يحيّرني ــ ه ناك مشرو  االستثمارات، ولكن في الوقت نفسه ـ

المتعلق بهيئة البحرين  62قانون  ير بتعديل بع  أحكام القانون رقم 

 10للسياحة والمعارض وذلك باقتراح مُقدّم من اإليوان في مجلس النواب، 

، وهذا البند يشتر  أن 2وينص عل   عديل البند الثالث من المادة 

 %50 نسبة  كون حصة مساهمة الهيئة ــ أي الحكومة ــ ال  قل عن

من رأسما  هذه الشراات! هناك  باين، اليوم أعطي الحكومة طلبًا 

لصياغة مقترح ذاره سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب أثناء 

 15مناقشة هذا المشرو  في مجلس النواب، ونحن اليوم نضع في عين 

االعتبار أنه ايف لهذا المجلس أن يُطالب ب يادة النسبة ومن ثم ينس  

التي نرى أنها في  %30يُطالب بت في  هذه النسبة  ل  ذلك ويأ ي ل

 غير صالح االسترا يجية االقتصادية للمملكة؟! وشكرًا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

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

أشـــــكرك عل   ذارك أنني طلبت  شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس، 

م أوالً ولكن ســــــــبقني  ل  الحديث األخ رئيس اللجنة، ولو أنني الكال

ــد مــا  ــة أن يكون  ير المتحــدثين ليُفن ــت أ من  عل  رئيس اللجن ان

 5سوف يُقا  في الجلسة. أنا عضو في اللجنة، ومن الم يدين لتوصيتها، 

ولكن لدي بع  االســـتفســـارات، وهي اســـتفســـارات في صـــالح اللجنة 

نة في  وصــيتها، و ــد المشــرو  بقانون ألنني وليس  ــدها؛ أنا مع اللج

أ صـــور أننا لو قللنا أســـهم الحكومة في الشـــراات القائمة حاليًا من 

فمعن  ذلك أن أسهم هذه الشراات سوف  ُطرح في  %30 ل   50%

 10الســو  وقيمتها ســوف  هبط من القيمة الحالية  ل  أقل بكثير مما هي 

لطلب، وهي نســـــــــب عليه، ألن العرض عندها ســــــــيكون أاثر من ا

ابيرة ســوف   ثر عل  قيم الشــراات التي ســوف  نســحب الحكومة 

أو أاثر. األمر اآلير، القانون أعط  ثالث ســـنوات  %20منها بنســـبة 

مهلة، وأ صـــــور ايف ســـــيكون حا  الســـــو  يال  الســـــنوات الثالث 

 15الممنوحـة من   بط في األســــــــعــار. هنــاك نقــا  اثيرة أيـذ هــا عل  

اللجنة ذار الكثير من النقا  اإليجابية التي  المشــــــــرو  واألخ مقرر

يجب أن ننظر  ليها، واذلك األخ يالد المســـقطي رئيس اللجنة  طر  

 ل  نقا  اثيرة، وجاءنا بمقارنات مع المتبّع في دو  ال ليج ب صوص 

النســـــبة المئوية التي  ملكها بع  الحكومات في بع  الشـــــراات. 

 20، واانت صــــائبة، ونطلب من أرى أن  وصــــية اللجنة اانت في محلها

 اإليوان في المجلس الموافقة عل   وصية اللجنة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ صاد  عيد    رحمة. 
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

السالم عليكم ورحمة ا ، في الوقت  شكرًا سيدي الرئيس، 

الذي نطالب فيه الحكومة بتنويع مصادر الديل، وفي الوقت الذي 

نطالبها فيه بإيجاد فرص استثمارية جديدة لتقليص عج  المي انية، وفي 

 5الوقت الذي نطالبها فيه أيضًا بتوفير فرص عمل جديدة لل ريجين، 

و  المجاورة   سس واذلك في الوقت الذي نرى فيه حكومات الد

شراات ذات ربح محدود ــ ربما ــ ولكن وجودها استرا يجي لالقتصاد 

الوطني لهذه الدو ، في هذا الوقت ــ معالي الرئيس ــ ايف لنا أن نَّحد 

من قدرة الحكومة عل  القيام بشيء هو من صميم واجبا ها، أعني 

 10مة أن  نشيط االقتصاد الوطني؟! أ ف  ل  ذلك أن نطلب من الحكو

أو  %100من أسهمها في الشراات التي  ملك فيها نسبة  %70 بيع 

من هذه األسهم! هل لنا أن نتصور  %30أال  كون لديها نسبة أاثر من 

ما سيحدث لشراة مثل طيران ال ليج ــ عل  سبيل المثا  ــ لو  م بيع 

من أسهمها في السو  وهي بو عها الحالي في هذا الوقت  70%

 15القانون لو أُقر فإن نتائجه سوف  كون اارثية عل   الصعب؟! هذا

االقتصاد الوطني؛ وأنا أطلب من  مالئي و يواني أعضاء المجلس الموقر 

 األيذ بتوصية اللجنة برف  هذا المشرو  بقانون، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضل األخ يميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

أ ــم صــو ي  ل  أصــوات اإليوة الذين  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

ســــبقوني بإبداء  رائهم ب صــــوص هذا المشــــرو ، وأقو   ن اإليوة في 
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مبررات، وهي مبررات وجيهــة لرف  هــذا  6اللجنــة الموقرة ســــــــــاقوا 

المشــرو ، وأعتقد أن هذه المبررات ســوف  كوّن رأيًا لدى مجلســكم 

المبــدأ. امــا ذار اإليوة  الموقر لرف  هــذا المشــــــــرو  من حيــث

ًضا في  قريرها أن نتائج هذا المشرو  سوف  كون  وذارت اللجنة أي

 5اارثية عل  االقتصـــــــــاد الوطني، وو ــــــــع قيد عل  الحكومة بعدم 

ســــــوف يحد من قدرة  %30المشــــــاراة في الشــــــراات بأاثر من 

الحكومــة عل   وفير فرص عمــل اثيرة لل ريجين في اــل عــام، 

درة الحكومة عل  رسم سياسة هذه الشراات، حيث وأيًضا يُْضعِف قُ

 ن الحكومة  ضـــخ أمواالً ابيرة في هذه الشـــراات دعمًا لالقتصـــاد 

 10الوطني، وبالتالي فإن و ــــــــع مثل هذا القيد ســــــــوف يحد من قدرة 

هذه الشــــــــراات التي  دعم  الحكومة عل   ــــــــخ األموا  الال مة ل

لموافقة عل   وصية االقتصاد الوطني. أ م صو ي  ل  أصوات اإليوة با

 اللجنة الموقرة، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

أنا مع اللجنة فيما  وصلت  ليه من قرار،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20ولكن لدي  ساؤ  لإليوة مقدمي االقتراح الذي جاءنا بهذه الصورة، 

ي األسباب؟ أعني هل  م  رفا  أسباب أو دراسات مع المشرو  وهو: ما ه

 ُبين أن  قليص مساهمة القطا  العام ــ المتمثل في الحكومة ــ في 

النواحي االقتصادية في البحرين له مردود  يجابي؟! في اعتقادي أن هذا 
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أهم س ا . نحن رأينا االقتصادات العُظم  في العالم في أ مة عام 

ذات االقتصاد األابر في العالم الذي يُقدّر بالتريليونات، م، وبال2008

عندما حدثت األ مة ا طر  ل  أن يديل بكل ثقله حت  يقوي هذا 

، وهو الذي سبّب أ مة امتدت ار دادا ها حو  الكرة العالمياالقتصاد 

 5األر ية الها، وديل هذا االقتصاد بالدعم بمليارات اثيرة حت  

ريكا، وقد  بع ذلك  ل ا  اقتصادي اانت له يتعاف  االقتصاد في أم

ار دادات وصلت  ل  أوروبا وباقي دو  العالم. اليوم نحن نرى الدو  في 

ن ا  اامل، نرى اقتصادات عُظم ، ودو  ابيرة، الهم يتصارعون 

وال منهم يقو  لآلير ال  ساعد م سسا ك الوطنية ألن ذلك يُ ل بتعاد  

 10 ، أعني دعم شراات الطيران، المي ان التجاري بين هذه الدو

وشراات الحديد والصلب، والمشاريع العُظم ، فكيف نأ ي نحن اليوم 

؟! البد أن ننظر أوالً  ل  حالة %30ونقو : ال، الحكومة ال  شارك  ال بـ

الم سسات التجارية في البحرين التي البد أن  طور نفسها و كون 

نتجٍ ينافس في األسوا  منافسة حت   وفر وظائف وفرص عمل أو   ر  بم

 15العالمية التي ال  رحم؛ بينما نحن نقو  عبر هذا المشرو : ال، البد أن 

فقط! ونعود ونسأ : هل لذلك مردود اقتصادي  %30 شارك الحكومة بـ

عل  البحرين؟! هل لذلك مردود اقتصادي عل  طالبي الوظائف؟! لم 

ديو  الدولة بنسبة  يُذار في القانون ما يُشير  ل  ذلك. من ناحية أيرى

أو أاثر في المشاريع يُعطي ديوان الرقابة المالية الحق في مراقبة  50%

 20هذا الما ، وفي هذا حماية للم سسات التجارية ومراقبة للما  العام، 

 نتفي هذه الحماية؛ أعتقد أن ال ما  %30وعندما نقلص النسبة  ل  

  القادمة اقتصادًا جاءت به اللجنة صحيح،  ذا أردنا أن ن سس لألجيا

ينافس عل  المستوى اإلقليمي والعربي والشر  األوسط والعالم، البد أن 



 

 29المضبطة       م14/5/2017 ( 50)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

يديل القطا  العام شريكًا ألنه هو الذي يمتلك القوة مع القطا  ال اص 

 والبيوت التجارية والصناعية في البحرين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5   حسن أبل.شكرًا،  فضل األخ الداتور عبدالع ي 

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

لن أ يف اثيرًا  ل  ما  فضل به رئيس  شكرًا سيدي الرئيس، 

حًا لموقفنا ورأينا ياللجنة والمقرر واإليوان ولكن أحببت أن أشير ــ  و 

 10نحو ما جاء من مجلس النواب الموقر ــ  ل  أن هناك ا جاهًا لتع ي  

أن مشرو  القانون عمليًا يُبطل هذا اال جاه،  الصناديق السيادية في حين

وأعتقد أننا في البحرين لدينا أصغر صندو  سيادي بالمقارنة بأشقائنا 

في المنطقة، فالنرويج اليوم ال ديل النفط و عته في صندو  سيادي 

لألجيا  القادمة، وبالتالي النا   توجه هذا اال جاه االسترا يجي، 

 15ا التوجه في حين أن اإليوان في مجلس النواب ومشرو  القانون يُبطل هذ

الموقر أيضًا يطالبون الحكومة دائمًا بتنويع مصادر الديل، وأحد أسس 

 نويع مصادر الديل أن يكون هناك صندو  سيادي قوي قادر عل  أن 

يستثمر استثمارات  منة   يد من العائد عل  ال  ينة؛ لذلك أعتقد أن 

  المشرو  وأ من  عل  المجلس دعم هذا  وجه اللجنة  وجه محمود برف

 20 اال جاه، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ يالد محمد المسلم. 
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 العضو خالد محمد المسلم:

منظمة مجلس التعاون  قليمية قائمة عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 ل  االقتصاد فقط. طبعًا  عددت األشياء مما ا طر مجلس التعاون 

ستحداث مواطنة اقتصادية يليجية، ولكن للظروف و غيرا ها بدأت ا

 5 نشأ لجان بين ال دولة ودولة بدءًا بسلطنة عمان وقطر ثم امتدت  ل  

جميع الدو ، وجميع دو  ال ليج اآلن لديها لجان مشتراة لتسهيل 

و  فيف مثل  لك األمور التي  قدمت به اللجنة إليجاد مواطنة أاثر 

قتصاد للمواطن ال ليجي اكل. عر ت اللجنة في مساهمة في اال

جلسة سابقة  عاونًا بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في 

 10لجان مشتراة وبع  اإليوان علقوا بشيء  ير، ولكن أود أن أقو  

 ن هناك لجانًا مشتراة وجميع دو  ال ليج لديها لجان مشتراة لتقويم 

 دو  واألفراد، وشكرًا.المواطنة االقتصادية بين ال

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ الداتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

، لن أُ يف اثيرًا ألن األسباب الستة التي شكرًا سيدي الرئيس 

جدًا. سأُ يف أمرين فقط،  أورد ها اللجنة في  قريرها هي أسباب وجيهة

 20ي الوقت الحا ر  وقيته غير مناسب، ألنه يتناف  مع التوجه المقترح ف

العالمي، وفي األوقات االقتصادية الصعبة نرى دائمًا  ديل الحكومات 

عبر االستحواذ عل  الشراات ألنها  صبح أمواالً عامة يستفيد منها 

الشعب و كون يا عة للرقابة المالية من قبل الدواوين الم تصة؛ لذلك 

 ة فيما ذهبت  ليه من رف  هذا المقترح، وشكرًا.أُؤيد اللجن

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الداتور أحمد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 5أنا اذلك أوافق اللجنة عل  التوصية  شكرًا سيدي الرئيس، 

برف  المقترح، ولكن بما أن االقتصاد العالمي مترابط ومملكة 

البحرين  عتمد في الكثير من األحيان ــ وال ينبغي أن ننس  ذلك ــ عل  

القروض من البنك الدولي، فهل هذا المو و  دُر  من هذه الناحية؟ 

لنا في المستقبل؟ اما نجد وهل سي ثر عل  هذه القروض التي ستعط  

 10في و ارة الصحة مثالً، القروض التي ستأ ي  ل  البحرين من البنك 

الدولي للمساعدة فر ت عل  العاملين في المجا  االقتصادي بو ارة 

الصحة و ع الضمان االجتماعي و حميل المواطن الكثير من المصاريف 

تشير البنك العالجية، فما رأي الحكومة في هذا المو و ؟ هل اُس

الدولي وم سسا ه؟ ومن جانب  ير هل رف  هذا المشرو  سي ثر عل  

 15 المساعدات التي ستأ ينا من هذه البنوك؟ وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الداتور منصور محمد سرحان. 

 

 20 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  مشرو  القانون يعد في حد ذا ه  ديالً في صالحيات السلطة 

التنفيذية، هذا أوالً. ثانيًا:  ذا  مت الموافقة عل  هذا التعديل فمعناه أننا 
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سنواجه ليس فقط معضلة و نما ــ اما قالوا ــ اارثة؛ ألن الموافقة 

ا غلق جميع أبواب االستثمار أمام الحكومة. عل  هذا التعديل معناه

د المالي للدولة، كومة؟  ستثمر من أجل  يادة الرصيلماذا  ستثمر الح

ومن ثم  حاو  بقدر اإلمكان التقليل من الدين العام، وهذا هدف سامٍ 

 5للدولة؛ ولهذا أرى أن التوصية صحيحة ونا جة ويجب علينا الموافقة 

 باإلجما ، وشكرًا. عليها

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األخ  

 10 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

أوالً: )ا  ال يحوجنا(  ل  قروض البنك  شكرًا سيدي الرئيس، 

في  ملك وأبعاد مالية  بٌسَّالدولي. ثانيًا: مسألة االقتراحات التي لها نِ 

افقة عليها أو مناقشتها أ من  أن  كون قائمة عل  دراسات وال  تم المو

 15بشكل عشوائي، أو أن  كون قائمة عل  )نعتقد أو ال نعتقد(. البد أن 

اق  بحكم دراسة مسبقة  بين  ثارها المالية عل  الدولة والمواطنين، نَّ ُ

وال  تم المناقشة بشكل عشوائي اما قلت. المقترح يمنع الدولة من 

الموافقة عليه فستكون أداة رئيسية وهي  حفي  االقتصاد، فإذا  مت 

الدولة مكبلة ولن  ستطيع  حفي  اقتصادها وستكون عر ة ألمور 

 20 سلبية اثيرة ستواجهها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 
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 جاسم أحمد المهزع: العضو

أحببت أن أشكر رئيس اللجنة وأعضاءها  شكرًا سيدي الرئيس، 

م ودقتهم وحرصهم و وجههم برف  المقترح. نحن اليوم نتطلع عل  بحثه

من النواب أن يبادروا  ل   قديم قوانين أو  جراءات أو  سهيالت  دعم 

 5االقتصاد الوطني و ساعد عل   نويعه، و ساعد عل   شجيع الحكومة 

عل  الديو  فيه ال  قليصه وو ع  وابط لحده و نقاصه. االقتصاد 

ـ والعالم العالمي اليوم فيه  ـ وليس االقتصاد البحريني فقط ـ نو  من القلق ـ

 قديم اله مجرور وراءه. نريد من مجلس النواب ومن مجلس الشورى 

اقتراحات  وسع مديو  الحكومة وصالحيا ها، بحيث عندما  رى 

 10الحكومة بع  الشراات الناجحة التي فيها نو  من المديو  الوفير 

بالترا ي. اليوم الكثير من الشراات   قوم بإجراء  لية للديو  فيها

الموجودة في المنطقة والبحرين وال ليج شراات ناجحة وأرقامها  بين 

بو وح أنها في نمو وا دهار. نريد األمور التي  دعم ال التي  قلص و ضع 

 وابط  منع و رى أن االقتصاد في يطر. نريد األمر الذي يدعم ويساعد 

 15و ن شاء ا   ،يث نتعدى هذه األ مةالحكومة والبلد في النهوض بح

سنتعداها. أعضاء مجلس الشورى موجودون وسيوافقون باإلجما  عل  ما 

  وجهت  ليه اللجنة من رؤية في رف  المشرو ، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أشكر اإليوان أعضاء لجنة الش ون  الرئيس، معاليشكرًا  

المالية واالقتصادية عل  التوجه الذي أراه من يال  مدايالت اإليوة 

واأليوات أعضاء المجلس. ال شك أن  يواننا في مجلس النواب يريدون 

 5بأن هذا في  ييرًا للبحرين، وال نشك في ذلك، و وجههم اجتهاد منهم

وجه من األوجه التي  صب في مصلحة االقتصاد، واما يقا  )ليس 

ال مجتهد مصيب(، فربما يانهم الصواب في هذا القرار، ولكن ال 

نشك مطلقًا في غير هم وسعيهم لتطوير المنظومة االقتصادية. مشرو  

القانون هذا يحمل الكثير من العوار اما بين اإليوان األعضاء، ولن 

 10جديدًا بل سأُجمل.  فضل رئيس اللجنة وبيّن أنه اان هناك  أ يف

مقترح بقانون  مت صياغته في الحكومة ويناقشه مجلس النواب يطالب 

الحكومة بالذات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن  كون 

مساهمتها في الشراات التي   سسها أو التي  شارك في  أسيسها  فو  

قرار مجلس اإلدارة، هذا أوالً. ثانيًا: اما  من السيطرة عل  %50الـ

 15 فضل أيي سعادة العضو أحمد به اد، هناك شراات قائمة في البحرين 

ولها سمعة دولية، نتكلم عن شراة ألمنيوم البحرين ألبا، وشراة 

ال ليج للبتروايماويات جيبك، هذه شراات وصلت في جودة عملها 

قليل اما يقا  في اعكة و نتاجها  ل  أن يكون لها سهم ليس بال

المنتوجات سواء البتروايماويات أو األلمنيوم. نتكلم عن شراات 

 20، ماذا بالنسبة  ل  الفر  %30حاليًا الحكومات  ساهم فيها بما يفو  الـ

فأقل؟ نتكلم  %30عندما نأ ي  ل  المادة الثانية ونقلص المساهمة  ل  

مثل ألبا ــ عل  مدى  عن أسهم شراات لها سمعة عالمية بنت سمعتها ــ

عامًا ونأ ي في لحظة ونطلب منها أن  قلص. المادة الثانية  تكلم  40

سنوات، طبعًا المتعاملون في األسهم  3عن  مها  هذه الشراات 
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فطنون، وسوف ينتظرون  ل   ير لحظة عندما  ضطر الشراة  ل  بيع 

ون، أسهمها بأدن  سعر ممكن فقط لتتطابق منظومتها مع هذا القان

هذه محاذير اثيرة. أيضًا بالنسبة  ل  الشراات الداعمة لالقتصاد مثل 

ألبا وجيبك وغيرها، هناك شراات لها عالقة باألمن الغذائي، عندما 

 5طبعًا حاليًا  ــ فأقل %30 قوم الحكومة بتقليص مساهمتها  ل  

لن يكون هناك دعم لهذه الشراات مستقبالً،  ــ الحكومة  دعمها

ــ وقد بينت هذا األمر أمام  يواني أعضاء مجلس النواب ــ وسوف يمس 

غذاء المواطن في الدقيق أو اللحوم البيضاء ويالف ذلك. هذا اله يبين 

مثالب هذا القانون. أشكر اللجنة واإليوان عل   وجههم، ومن الوا ح 

 10  ن شاء ا  أن مجلسكم سيكون له رأي فيه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحظات أيرى؟شكرًا،  

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

أعتقد بعد هذا النقاش أن رأي المجلس وا ح من يال  مدايالت  

 مقرر اللجنة بقراءة  وصية اللجنة. فضل األخ السادة األعضاء. 

 20 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

عدم الموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  قانون   وصية اللجنة: 

بتعديل بع  أحكام قانون الشراات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 
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بصيغته »المعد بناء عل  اقتراح بقانون )م، 2001لسنة ( 21)رقم 

 .(المقدم من مجلس النواب «المعدلة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5مشرو  القانون من رف  ب وصية اللجنة هل يوافق المجلس عل   

 حيث المبدأ؟

  

 )أغلبية موافقة(

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن  ل  البند  مشرو  القانون من حيث المبدأ. رف  ذن ي 

التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة  قرير لجنة ش ون الشباب 

اب ب صوص االقتراح بقانون بشأن االحتراف الريا ي، المقدم من أصح

السعادة األعضاء: بسام  سماعيل البنمحمد، والداتورة سوسن حاجي 

 15 قوي، ونوار علي المحمود، وصاد  عيد    رحمة، والداتور عبدالع ي  

حسن أبل. وأطلب من األيت الداتورة سوسن حاجي  قوي مقررة اللجنة 

 التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 20ي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في شكرًا سيد 

 المضبطة.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذن يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 
 

 (98صفحة  /3)انظر الملحق 
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلي األيت مقررة اللجنة.  
 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 15وردت رسالة من الحكومة  ل  المجلس،  شكرًا سيدي الرئيس، 

مدايلة قبل أن  ش ون مجلسي الشورى والنوابوأعتقد أن لسعادة و ير 

 أبدأ، وشكرًا.
  

 الرئيـــــــــــــــس: 

 20غانم بن فضل البوعينين و ير ش ون مجلسي  األخ فضل سعادة  

 الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

انت أنتظر فقط  ثبيت التقرير في شكرًا معالي الرئيس،  

 25المضبطة. سيدي الرئيس، وصل  ليكم صباح هذا اليوم يطاب من 

سعادة و ير ش ون مجلسي الشورى والنواب مرفق به يطاب سعادة و ير 
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ش ون الشباب والريا ة يطلب فيه  أجيل مناقشة االقتراح بقانون  ل  

األسبو  القادم، حاليًا هو يار  البحرين، وهو له رأي مهم جدًا وله 

عالقة باللجنة األولمبية الدولية، وربما له  أثير عل  هذا االقتراح بقانون، 

 فأ من  التأجيل حت  نستمع لرأي سعادة الو ير، وشكرًا.

 5 

 ئيـــــــــــــــس:الر

الحكومة  طلب  أجيل مناقشة االقتراح بقانون  ل   شكرًا، 

الجلسة القادمة نظرًا  ل  سفر الو ير يار  البحرين، فهل يوافق المجلس 

 عل  ذلك؟ 

 10 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

لدينا عل  جدو  األعما   قرير وفد مجلس الشورى   ذن يقر ذلك. 

 15ة البحرين بشأن المشاراة في أعما  ورشة العمل ال اصة لمملك

بإعداد قوانين اإلفال  التي أقامها برنامج  طوير قوانين التجارة التابع 

(، المنعقدة في جمهورية سنغافورة، CLDPلو ارة التجارة األمريكية )

م، وهذا التقرير مقدم من األخ 2017مار   17 ل   14يال  الفترة من 

وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين بشأن اعي. و قرير دروي  المن

 20المشاراة في أعما  منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، ورشة 

، المنعقد في « مكين الشباب في الوطن العربي»يب الثالثة حو  رالتد

 22 ل   21جمهورية مصر العربية، يال  الفترة من  ــمدينة األقصر 

تقرير مقدم من األخ جمعة الكعبي. هل هناك م، وهذا ال2017مار  

  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. ؟ عليهما مالحظات

 25 
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 العضو أحمد مهدي الحداد:

أشكر األخ دروي  المناعي أن بداية أود  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشأن اإلفال   عل  هذا التقرير ب صوص مشاراته في ورشة العمل

في سنغافورة، الفقرة ال امسة من التوصيات أو حت أن  أقيمتالتي 

 5الحكومة والجهات التي شارات في هذه الورشة سوف  قوم بإعداد 

دراسة ومشرو  قانون ي ص اإلفال ، وس الي لألخ دروي  المناعي: 

 هل قمتم فعالً بمثل هذا اإلجراء؟ وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 حمد المناعي.شكرًا،  فضل األخ دروي  أ 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

فعالً و ارة الصناعة والتجارة والسياحة  شكرًا سيدي الرئيس، 

بصدد دراسة مشرو  قانون اإلفال  والصلح الوقائي، ودو  ال ليج 

 15اذلك  عمل عل  القيام بالتغيير نفسه، فدولة اإلمارات لديها قانون 

مسودة قانون لدى المملكة  ا حادي ولكنه لم يطبق  ل  اآلن، وهناك

العربية السعودية، والحاصل هو أن لدينا قانون اإلفال  والصلح الوقائي 

ولكن ليس لدينا  نظيم دائم لجدولة الديون، وهذا سينفع االقتصاد 

سنغافورة  عرفنا عل  هذه األنوا ، وهو نو  شبيه لالوطني، وفي  يار نا 

 20(، فهذا Chapter Elevenية )بما يسم  في الواليات المتحدة األمريك

 موجود ويتوقع أن  تقدم به حكومة البحرين في غضون أشهر، وشكرًا.
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