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 مضبطة الجلسة السادسة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
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 6الرقـم:    

 هـ1439صفر  23التاريخ:   

 م2017نوفمبر  12     

 

 15 

عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور االنعقاد العادي الرابع 

المجلس من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر 

 لثالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الثا

هـ الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 1439صفر  شهر والعشرين من

 20م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس 2017

 مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

لعري . لم ا لعضـــــــــو الــــدمتور أحمــــد ســــــــــــا  ا

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 الــعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

ـــــ  .الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أ ـــــه ـــــم  حـــــمـــــد ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الـــدمتورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــيــــــب ال ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

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

 الـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو قـــــال  ال

 الـــــعضـــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 الــــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 ســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــا

 الــــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

 العضـــــــــو الــــدمتور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 العضـــــــــو الــــدمتورة ســـــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحي  الموســــــــوي.

 الــــعضـــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.

 مشــــــــــيــر.الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــ
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لع ي  حســـــــــن أبــــل. لعضـــــــــو الــــدمتور عبــــدا  ا

ـــدا  العجمـــا . ـــدالع ي  عب ـــدمتور عب  العضــــــــو ال

ـــدالحســــــــن المنصــــــــور. ـــدالوهـــاب عب  العضــــــــو عب

ــــــد. ــــــيســــــــــــــ  أحــــــم ــــــي ع ــــــل ــــــعضــــــــــــــو ع  ال

 العضــــــــو الــدمتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الــــــحــــــاجــــــي.

 العضـــــــــو الــــدمتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

ـــد علي مح ـــد ال  اعي.العضــــــــو الـــدمتور محم  م

ـــدمتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .  العضــــــــو ال

 الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا  يـــلـــي قضـــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم  الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي ال

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــال  ال

 

 عبدالجليل  براهيم  الســـــــيدوقد حضـــــــر الجلســـــــة ســـــــعادة 

 األمين العام لمجلس الشورى.  طريف   
 

 مل من:هذا وقد مثل الحكومة 

 5 مد    قليفة و ير المالية.معالي الشيخ أحمد بن مح -1

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى  خسعادة األ -2

 والنواب.

 

 مما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 10 :المالية و ارة من 

 اإليرادات لتنمية المساعد وميل فقيهي  براهيم رنا السيدة -1

 .العامة
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 .القانوني المستشار الشاذلي علي محمد السيد -2

 . نفيذي رئيس أبل محمد  براهيم السيد -3

 .العام التدقيق رئيس الصالح رائد محمد السيد -4

 العمليات رئيس بأعما  القائم السعد  سماعيل هشام السيد -5

 5 .المالية

 . رائب محلل السعد عبدالرحمن قالد السيد -6

 .محافظ  داري قليفة    سلما  بن علي الشيخ -7

 .مشاريع و دارة   طيط أقصائي مطر عاد  يوسف السيد -8

 

 10 :والنواب الشورى مجلسي ش و  و ارة من 

 مجلسي لش و  المساعد الوميل العيد محمد عبدالعظيم السيد -1

 .والنواب الشورى

 .قانوني مستشار عاشور جاسم أمبر السيد -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 15 

عبدا  ناصر األمين العام مما حضرها الدمتور أحمد 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدمتورة فو ية 

يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

 20جي لش و  الجلسات واللجا ، والدمتور عصام عبدالوهاب البر ن

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، مما حضرها عدد من مديري 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

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

الجلسة السادسة من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة 

 5 السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 :للمجلس العام األمين

يكم ورحمة ا  وبرما ه، السالم علشكرًا سيدي الرئيس، 

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

 10مل من أصحاب السعادة: جما  محمد ف رو للسفر قار  المملكة، 

في مهمة رسمية بتكليف من جهة أقرى،  للسفرسمير صاد  البحارنة و

والعافية، جواد عبدا  عباس لظرف صحي طارئ منّ ا  عليه بالصحة و

 وشكرًا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

  مضبطة الجلسة السابقة، فهل هنا  مالحظات عليها؟ 
 

 20 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس

. وننتقل  ل  الرسائل الواردة،  ذ   قر المضبطة مما وردت  ليكم 

  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 25 
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 األمين العام للمجلس:

: رسائل معالي السيد الواردة الرسائلشكرًا سيدي الرئيس،  

أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انته   ليه 

مجلس النواب حو  التالي: مشرو  قانو  بإصدار قانو   شجيع وحماية 

 5  حالته  مت وقدم. 2016( لسنة 31المنافسة، المرافق للمرسوم رقم )

 التشريعية  ش و ال لجنة  قطار مع واالقتصادية المالية الش و  لجنة   ل 

 التجارية الشرمات قانو  أحكام بع  بتعديل قانو  ومشرو . والقانونية

 رقم للمرسوم المرافقم، 2001 لسنة( 21) رقم بقانو  بالمرسوم الصادر

   ل   حالته  مت وقد (.بصفة االستعجا  محا م، )2017 لسنة( 57)

 10لجنة الش و  المالية واالقتصادية مع  قطار لجنة الش و  التشريعية 

والقانونية. ومشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  الطفل الصادر 

م )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم 2012( لسنة 37بالقانو  رقم )

من مجلس الشورى(. وقد  مت  حالته  ل  لجنة ش و  المرأة والطفل مع 

 طار لجنة الش و  التشريعية والقانونية، وشكرًا. ق

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:
اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص  وننتقلشكرًا،  

بمناقشة  قرير لجنة الش و  المالية واالقتصادية ب صوص مشرو  قانو  

عاو  تبالتصديق عل  اال فاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدو  مجلس ال

 20وأطلب  .م2017( لسنة 59لدو  ال ليج العربية، المرافق للمرسوم رقم )

 عيد    رحمة مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.  اد األخ صمن 
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ه 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (84/ صفحة  1)انظر الملحق 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 20شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشرو  القانو  حيث  مّ  

استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، 

قتصادي والمالي والمستشار القانوني لش و  اللجا  والمستشار اال

بالمجلس، و أمدت اللجنة من سالمة مشرو  القانو  من الناحيتين 

الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية 
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الشورى، واطلعت اللجنة عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه. وقد  بمجلس

للضريبة استعر ت مشرو  قانو  بالتصديق عل  اال فاقية الموحدة 

 قرار صدر حيث ،االنتقائية لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربية

 دور ه في العربية ال ليج لدو  التعاو  مجلس لدو  األعل  المجلس

 5 عليها بالموافقةم( 2015 ديسمبر 10- 9)الرياض  والثالثين السادسة

 جميع باستكما  واالقتصادي المالي التعاو  لجنة  فوي  والمتضمن

 لذلك االنتقائية، للضريبة الموحدة اال فاقية إلقرار الال مة المتطلبات

. ارالقر لهذا  نفيذًا الموحدة اال فاقية عل  بالتصديق القانو  مشرو  يأ ي

 عل  األول  المادة نصت وماد ين، ديباجة من القانو  مشرو  يتألف

 10 وأما . نفيذية الثانية المادة وجاءت ،الموحدة اال فاقية عل  التصديق

عن الديباجة من  سعة أبواب بإجمالي  تتألف فضالًف الموحدة اال فاقية

( مادة،  ضمن الباب األو  منها ماد ين أولها  عاريف وأحكام عامة، 29)

أما المادة الثانية فتناولت نطا  سريا  أحكام اال فاقية من حيث  نتا  

و استيراد السلع االنتقائية  ل  السلع االنتقائية داقل  قليم الدولة العضو أ

 15المواد من  ــ قليم دو  المجلس. أما الباب الثاني بشأ  فرض الضريبة 

( ــ فقد  ناو  السلع االنتقائية ونسبة الضريبة واستحقاقها، 6(  ل  )3)

و عليق الضريبة وأحوالها، ومذلك قيمة السلع االنتقائية وميفية  حديد 

( 7)اد ا  الم ــريبة. وقص الباب الثالث القيمة التي  فرض عليها الض

المبدأ العام  ــ( 9المادة ) ــسداد الضريبة. وورد في الباب الرابع ب ــ( 8)و

 20اإلعفاءات من  ــ( 10المادة ) ــالسترداد الضريبة. وجاء الباب ال امس 

فتضمن  ــ( 18(  ل  )11المواد من ) ــالضريبة. أما الباب السادس 

متطلبات االمتثا ، حيث  ناولت مواده االمتثا  عند االستيراد والتصدير، 

والترقيص والتسجيل، ومذلك أحكام مسك السجالت والدفا ر 

المحاسبية، واإلقرار الضريبي، وسداد الضريبة وميعاد السداد، والرقابة 
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والتفتي ، وو ع عالمة ممي ة عل  السلع االنتقائية. واحتوى الباب 

عل   باد  المعلومات والتعاو  بين ــ ( 21(  ل  )19ــ من المادة )السابع 

الدو  و نشاء نظام قدمة  لكتروني عن طريق  نشاء مرم  معلومات 

(  ل  22من المادة ) ــ ريبي يربط الدو  األعضاء. وجاء الباب الثامن 

 5بالنص عل  الغرامات والتهرب الضريبي. وأقيرًا جاء في الباب  ــ( 24)

أحكام قتامية ومنها قواعد  ــ( 29(  ل  )25من المادة ) ــاسع الت

وشرو   نفيذية والمالحق الواردة في اال فاقية و لية حل الن اعات 

مشرو  القانو  والوقوف عل  والتعديالت والنفاذ. وبعد  دارس اللجنة 

 مت  حالة مشرو  القانو    -1األهداف المرجوة منه  وصلت  ل  ما يلي: 

 10صديق عل  اال فاقية الموحدة بصفة االستعجا  بناءً عل  طلب بالت

الحكومة، باعتباره من المو وعات ذات الطبيعة االقتصادية والمالية، 

( من الدستور. 87باألقص المادة )و(، 81/أ(، و)35ا للمواد )وذلك وفقً

لحكم  يل م لنفاذ أحكام اال فاقية الموحدة أ   صدر بقانو   عماالً -2

عل  أ  »( من الدستور، حيث جاء فيها 37ة الثانية من المادة )الفقر

 15معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرا ي الدولة أو 

ثروا ها الطبيعية أو بحقو  السيادة أو حقو  المواطنين العامة أو ال اصة، 

ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة، والمعاهدات التي  ُحمِّّل ق انة 

 لدولة شيئَا من النفقات غير الواردة في المي انية، أو  تضمن  عديالً ا

( 29المادة )    -3. «لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أ   صدر بقانو 

 20من اال فاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج 

ات الداقلية العربية  نص عل  أ   عمل مل دولة عضو عل  ا  اذ اإلجراء

إلصدار القانو  المحلي بهدف و ع أحكام اال فاقية حي  التنفيذ بما 

فيها و ع السياسات واإلجراءات الال مة لتطبيق الضريبة بما ال يتعارض 

مع أحكام هذه اال فاقية، وفي هذا الشأ  ينظر المجلس بالت امن مع 
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ا مع أهداف يً ماش -4هذه اال فاقية مشرو  قانو  الضريبة االنتقائية. 

م، التي  سع  2001اال فاقية االقتصادية بين دو  مجلس التعاو  لسنة 

لتحقيق التقدم في مراحل التكامل االقتصادي بينها، وو ع  شريعات 

وأسس قانونية متماثلة في المجاالت االقتصادية والمالية، ورغبة في  ع ي  

 5إلقامة الوحدة  اقتصاد دو  المجلس ومواصلة لل طوات التي  م ا  اذها

ال يجو   دقا  أي  عديالت عل  نصوص اال فاقية   نه -5االقتصادية بينها. 

الموحدة للضريبة االنتقائية، حيث يكو  للمجلس أ  يوافق عليها أو 

( من الالئحة 125ا للمادة )، وذلك وفقًالنظر فيهايرفضها أو ي جل 

اللجنة  وصي المجلس الداقلية لمجلس الشورى. وفي  وء ما سبق؛ فإ  

 10بالموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  قانو  بالتصديق عل  اال فاقية 

الموحدة للضريبة االنتقائية لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربية، 

 واألمر ،م )بصفة االستعجا (2017( لسنة 59المرافق للمرسوم رقم )

 .وشكرًا الال م، ال  اذ الموقر المجلس عل  معروض

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

هنا  مالحظات؟  فضلي األقت الدمتورة جهاد  هلشكرًا،  

 عبدا  الفا ل. 

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 20شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل قير،  

بداية أود أ  أشكر أعضاء ورئيس لجنة الش و  المالية واالقتصادية 

قرير. مما ال شك فيه أ  هذه اال فاقية هي ا فاقية مهمة، عل  هذا الت

وأرى أ  البحرين  أقرت قليالً في االنضمام  ليها، فقد سبقتنا المملكة 

العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة في فرض هذه الضريبة. 

 25الجهات الحكومية الم تصة  عل منت أ من  نني  ما أريد قوله هو 
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 فرض جدوى عن  وعوية بحملة القيام وغيرها اإلعالم ش و  و ارةمثل 

 رمي من بدالً أهميتها مدى البحريني المواطن يفهم حت  الضريبة هذه

 يقر ومأنه البرلما  و ظهار والنواب الشورى مجلسي ملعب في الكرة

 صالح وفي المواطنين صالح في الضريبة هذه المواطنين، عل  الضرائب

 5 فهي(، علي)سيقومو   المدقنين اإلقوة أ  علمي رغم وبنا هم، أبنائهم

 نهأ رأيي وفي بالبيئة، والضارة اإلنسا  بحياة الضارة السلع عل   فرض

 .وشكرًا اال فاقية، هذه  ل  البحرين  نضم أ  األوا    

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا،  فضل األخ الدمتور منصور محمد سرحا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

شكرًا سيدي الرئيس، أجد أ  الموافقة عل  هذه اال فاقية التي  

 تضمن الضريبة االنتقائية واجب وطني وقيمي وأقالقي للكثير من 

 15األسباب والكثير من العوامل التي يدقل  منها العامل االقتصادي 

جانب االقتصادي والعامل االجتماعي والعامل الصحي، فإذا أقذنا ال

مثالً، فهذه اال فاقية  ساهم في  شجيع دو  مجلس التعاو  عل  التكامل 

هذه الدو ، والتكامل االقتصادي ال يُعتبر هو الهدف بل  بيناالقتصادي 

هو وسيلة  ل  الهدف األسم  وهو الوصو   ل  الوحدة االقتصادية لدو  

 20عاو  ال ليجي  ل  مجلس التعاو  ال ليجي، وعندما  صل دو  مجلس الت

الوحدة االقتصادية سوف  صبح متلة اقتصادية ذات نفوذ م ثر عل  

المستوى العالمي، وسوف يُحسب لها ألف حساب. أما بالنسبة  ل  الجانب 

الصحي فأهم عمل  قوم به هذه اال فاقية هو وجود  ريبة مر فعة عل  

المواطن السلع الضارة بالصحة وبالبيئة، وأعتقد أ  هذا في مصلحة 

 25ال ليجي بصفة عامة والمواطن البحريني بصفة قاصة. المو و  اآلقر 
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الجانب االجتماعي، في اعتقادي أ  الجانب االجتماعي في غاية  هو

األهمية، أل  هذه اال فاقية  قضي عل  العادات السلبية الضارة بالصحة، 

 وبصورة قاصة التدقين، فلو و عنا هذا الجانب في صورة وا حة 

ـ  أعني التدقين ــ سوف نجد أ  التدقين غ ا األسر، ففي السابق مانت ـ

 5 ست دم فقط السيجارة، واآل  هنا  الشيشة والمعسل وغيرهما 

الكثير، وأصبحت الكثير من العوائل يذهب فيها ال و  وال وجة  ل  

المقاهي لتدقين الشيشة، وهذا األمر له جوانب م ثرة بشكل سلبي 

أريد أ   قذ األمر من جانب العادات، هذه  جدًا عل  الصحة، لكن

عادة  ترسخ في األسرة، ففي األسرة عندما يُشاهد األوالد والدهم 

 10يُدقن، فإ  األوالد يتمنو  أ  يكبروا لكي يصلوا  ل  هذه المرحلة 

ويدقنوا إلثبات الرجولة، في هذه الحالة الرجل المُدقن ال يستطيع أ  

، ألنه مهما قا  له فإنه لن يُصد ،  ذا ينصح ابنه بالتوقف عن التدقين

قا  له مثالً    التدقين مضر بالصحة، فإ  الجواب سيكو  حا رًا: 

لماذا أنت  دقن؟! و ذا قا  له    التدقين له  أثير عل  الرئة ويجعل 

 15عليها طبقة سوداء من  ثار التدقين فسيكو  الجواب:  ذًا لماذا  ستمر 

شكلة، لهذا المُدقن ال يستطيع أ  في التدقين؟! وهنا   كمن الم

ينصح أبناءه باإلقال  عن التدقين أو أ  يمنعهم منه، ألنه يمنعهم عن 

 عمل يقوم به، وأعتقد أ  هذا غير صحيح. هنا  بيت من الشعر يقو : 

 عظيم فعلت  ذا عليك عارٌ   نه  عن قُلقٍ و أ ي مثله  ال

 20 .وشكرًا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ دروي  أحمد المناعي.شكرًا،  
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 درويش أحمد المناعي: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بسم ا  الرحمن الرحيم،  قواني  

وأقوا ي أسعد ا  صباحكم جميعًا، مو و  الضريبة االنتقائية في 

دو  مجلس التعاو  ليس بجديد، حيث  ننا في لجنة الش و  المالية 

 5مو  اال فاقية الموحدة للضريبة االنتقائية واالقتصادية أقذنا علمًا بمض

لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربي منذ االجتما  الذي عقد ه لجنتا 

الش و  المالية واالقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع ممثلي 

الحكومة الموقرة في وقت سابق، وقالله أُقطرت السلطة التشريعية 

مما عقدت لجنتنا م قرًا عدة بتوقيع المملكة عل  اال فاقية، 

 10اجتماعات لدراسة و دقيق جميع البنود التي  ضمنتها اال فاقية، وذلك 

نظرًا  ل  ما يتمي  به المو و  من أهمية  ل  جانب مناقشة مرئيات 

المستشارَين القانوني واالقتصادي بالمجلس، وما صدر عن مجلس النواب 

مع ممثلي و ارة المالية للرد  قال  مناقشة اال فاقية، واجتماعنا األقير

عل  استفسارا نا. معالي الرئيس، مو  مملكة البحرين عضوًا في 

 15مجلس التعاو  ال ليجي، الذي يُمثل العمق االسترا يجي للمملكة، فإ  

مملكة البحرين ملت مة بالقرارات المشترمة التي  ُحقق الكثير من 

صة أ  اال فاقية  أ ي اإلنجا ات عل  المستويين المتوسط والبعيد، وقا

 من التكامل االقتصادي، و وحيد التشريعات ال ليجية، وعليه فإ  

الموافقة عل  اال فاقية هي  رورة حتمية لما لها من م ايا عل  الصعيد 

 20ال ليجي وعل  مملكتنا، حيث    الضريبة االنتقائية ستشمل سلع التبغ 

لمتوقعة من الضريبة التي  ضر الصحة والبيئة، فضالً عن أ  الحصيلة ا

 58االنتقائية بحسب  قرير الشرمة االستشارية  قارب في السنة األول  

مليو   62مليو  دينار بحريني  عود  ل  ق ينة الدولة، وفي السنة الثالثة 

مليو  دينار، والس ا   66دينار، أما في السنة ال امسة فـسيكو  العائد 
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 السعر  يادة مع المتوقع  االستهال ان فاض بسبب ال يادة هل: هنا

 االستهال  بذات أم الصحة حماية هو الذي الهدف و حقيق الحاصل

 عن االبتعاد أ  االعتبار في  قذين التحصيل؟ هو والهدف السعر و يادة

 .وشكرًا المواطن، عل  الصور من صورة بأي ي ثر لن السلع هذه
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 الحداد. شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي 
 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 10شكرًا سيدي الرئيس، صباح ال ير معالي الرئيس، صباح ال ير  

جميعًا، بداية أود أ  أشكر لجنة الش و  المالية واالقتصادية عل  هذا 

لها ــ مما ذمر  مالئي ــ التقرير المُسهب الممي ، طبعًا هذه اال فاقية 

ملكة البحرين، ودو  مجلس التعاو  أهمية قاصة بالنسبة  ل  اقتصاد م

ال ليجي. هنا   ساؤ  طُرِّحَ في الصُحف البحرينية، وهو أ  هنا  

 15مشروبات مضرة بالصحة مذلك ولكن لم يتم التطر   ليها في هذا 

القانو ، والس ا : لماذا؟! هذه المشروبات قد  قود  ل  حوادث مميتة 

ال فاقية؟! األمر اآلقر، و ل  مشامل وشجارات، فلماذا لم  تطر   ليها ا

أعتقد أ  هنا  حديثًا يدور حو  أ  و ارة المالية ليست مستعدة حت  

اآل  لتنفيذ مواد اال فاقية، حيث ما  من المفترض  طبيقها في يناير 

 20م، ولكن هنا  معلومات وأقبار عن أنه سيتم  أجيل التطبيق  ل  2018

امالً، وبودي لو  كرم م، أي سيتم  أقيرها عامًا م2019يناير من عام 

 معالي و ير المالية بإيضاح هذه النقا ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شكرًا،  فضل األخ الدمتور أحمد سالم العري . 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 15)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

شكرًا سيدي الرئيس، أ فق مع ما جاء في التوصية بالموافقة  

عل  فرض هذه الضريبة االنتقائية عل  األشياء المضرة بصحة اإلنسا ، 

ومذلك أوافق عل  ما قالته األقت الدمتورة جهاد الفا ل واألخ 

 5الدمتور منصور سرحا ، أل  مثل هذه الضرائب موجودة في جميع 

ائب يجب أال نت وف منه، ففرض الضرائب أنحاء العالم، وفرض الضر

طريقة حضارية لتمويل الدولة بالما  إلنشاء الحدائق و قديم ال دمات 

األقرى، ويجب أال ن ش  من فرض الضريبة أبدًا فهو طريقة للحصو  

عل  الما  من أجل  مويل ال دمات، وال ننس  أ  فرض الضريبة عل  

 10قدمة له من الدولة هي ج ء منه، المواطن سيُشعره بأ  هذه ال دمات المُ

ولذلك نرى الحدائق في العالم مله  ُشعِّر المواطن بأنها مثل بيته، 

فيُحافظ عليها، فما بالكم بفرض الضريبة عل  أشياء  ارة، مثل 

التدقين، معظم األمراض السرطانية التي عالجناها سببها التدقين، 

ئالت من  عاطي هذه وعندما أفرض  ريبة لمحاولة حماية الشباب والعا

 15السموم فإ  هذا لمصلحة البلد؛ وسأوفر عل  الدولة عال  ه الء عندما 

يصابو  باألمراض ال طيرة، وأنا أ فق  مامًا مع أ  فرض الضرائب في 

الدولة عل  هذه األشياء االنتقائية  روري، وأوافق اللجنة عل  ذلك، 

 وشكرًا. 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ألخ قميس حمد الرميحي.شكرًا،  فضل ا 
 

 العضو خميس حمد الرميحي:

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لإلقوا  في لجنة الش و   

 25المالية واالقتصادية عل  سرعة  قديم هذا المشرو   ل  مجلسكم 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 16)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

. يعلم الجميع أ  هذه اال فاقية صدرت عن المجلس األعل  لمجلس الموقر

وأُومل  ل  لجنة التعاو   م،2015التعاو  ال ليجي في ديسمبر عام 

المالي  عداد هذه اال فاقية. اال فاقية مما  علمو  جاءت طبقًا لمواد 

 87، والمادة 82أ، والمادة  35الدستور المتعلقة باال فاقية، مثل المادة 

 5مادة االستعجا  التي جاءت بناء عليها هذه اال فاقية؛ ونحن عل  ثقة بأ  

يُصاحب هذه اال فاقية مهما  للبحرين هذه اال فاقية والمشرو  الذي 

وللمنطقة مكل لما للتدقين ومشتقا ه من  ثار سلبية وقطيرة عل  

صحة اإلنسا  والمجتمع و لويث البيئة وغير ذلك، لذلك أنا أُشيد بهذه 

اال فاقية وأ من  أ   مر من مجلسكم الموقر هذا اليوم    شاء ا ، 

 10 وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت هالة رم ي فاي .  
 

 15 العضو هالة رمزي فايز:

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصو   ل  لجنة الش و   

المالية واالقتصادية عل   قريرها الوافي. أنا مع فرض هذه الضريبة عل  

المواد الضارة بصحة اإلنسا ، وال شك أ  الهدف منها هو هدف نبيل 

واد الضارة بصحة اإلنسا  والبيئة التي  م  حديدها بالتأميد، سواء الم

 20حاليًا أو التي سيتم  حديدها الحقًا، ولكن لدي استفسار حو  ما جاء 

من اال فاقية حيث ذُمِّرَ أ  الضريبة  ُفرض عل  السلع  2في المادة 

الضارة بصحة اإلنسا  والبيئة والسلع الكمالية، وأحب أ  أعرف ما 

وما هو المقصود  حديدًا بهذه السلع؟ وما الرابط  معن  السلع الكمالية؟

بينها وبين السلع التي  ضر بصحة اإلنسا  والبيئة؟ حيث  ني أشعر بأ  

 25 السلع بشأ   و يحًا أسمع لو وأود  مامًا، م تلفتين مجموعتين ها ين
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 جهاد الدمتورة األقت مالم أؤيد نفسه المو و  وفي الكمالية؛

 الضريبة هذه بأهمية العام الرأي  وعية حمالتقيام   ل  بالنسبة الفا ل

 الضريبة، هذه فهم يُساء وال لصالحه، يُعمل بما المواطن يشعر حت 

 .وشكرًا
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل معالي الشيخ أحمد بن محمد    قليفة و ير  

 المالية. 
 

 10 ة:ــــــوزير المالي

شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء  

مجلس الشورى السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه، يُسعدني أ  أمو  

معكم اليوم في هذه المناقشة، وأحب أ  أرد عل  بع  االستفسارات 

حت   كو  األمور أو ح. بالنسبة  ل  السلع االنتقائية هي ثالث سلع 

 15الستفسار األقير وأقو     اال فاقية شيء ومشرو  محددة، وسوف أبدأ با

القانو  شيء  قر، مشرو  القانو  يتحدث عن ثالث سلع أساسية ــ وهي 

التي  قدمنا بها اليوم ــ نطلب اليوم موافقتكم عليها، أعني الموافقة 

عل  اال فاقية التي  شمل ثالث سلع، وأي  غيير في هذه السلع الثالث 

يدًا، وبالتالي نحن نتكلم عن ثالث سلع  ارة سيتطلب  شريعًا جد

 20بالصحة،  ارة بالصحة أل  مُلفة عالجها عالية، والضريبة هي لمحاولة 

  فيف است دام الناس لهذه السلع الضارة، بالمقابل الدقل الذي سوف 

يأ ي منها سيوجه نحو العج  في المي انية إليجاد التوا   بين الدقل 

جميعًا، ونعرف الحاجة  ل  سرعة  يجاد  والمصروف الذي نسع   ليه

التوا   بين دقلنا ومصروفا نا. بالنسبة  ل  الس ا  حو  االستعداد 

 25للتطبيق أعتقد أننا حين نتكلم عن هذا األمر فإننا نتكلم عن مجموعة 
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 بكامل موجودًا يكو  أ  البد مبير وجها  اإلجراءات من مبيرة

 بشكل االنتقائية الضريبة يطبق أ  يستطيع حت  وأجه  ه موظفيه

 وال سهلة، اإلجراءات الثالث السلع هذه  ل  بالنسبة ولكن  نفيذي،

 مع مستعدو  أننا أعتقد وبالتالي  عقيد، أي فيها يكو  أ  يُفترض

 5 ــ التطبيق في  ساعدنا سوف التي ــ الحكومة في األقرى الجهات

 .وشكرًا ممكن، وقت أسر  في لتطبيقها

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 10 

 العضو دالل جاسم الزايد:

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصو  أيضًا  ل  اللجنة، ولدي  

من اال فاقية فإ  الن اعات التي قد  ثار بين  27استفسار، وفق المادة 

ية عل  أ  الحل يتم الدو  عند  نفيذ أحكام هذه اال فاقية  م النص بدا

 15بالطر  الودية وفي حا  عدم اال فا  يتم اللجوء  ل  مسألة التحكيم، 

ونحن نعرف أنه في  وء نظام عمل مجلس التعاو  ال ليجي هنا  

نصوص حو   لية عمل التحكيم، ولكن نحب أ  نسأ  الحكومة في 

هذا الجانب: ما هي اآلليات لكي يكو  هنا   فعيل لهذا البند 

وص عليه بشأ  أحكام التحكيم وحل الن اعات التي قد  نشأ المنص

 20 ةالماد في و حديدًا غيرها، أو اال فاقياتأثناء التطبيق سواء عل  مستوى 

 .وشكرًا التحكيم؟ مجا  في عليها المتفق اآللية ستكو  ميف، 27

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ي. شكرًا،  فضلي األقت الدمتورة فاطمة عبدالجبار الكوهج 
 25 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 19)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

شكرًا سيدي الرئيس، بما أ  اال فاقية أ ت  لينا من الحكومة،  

وهي  ريبة عل  هذه السلع الثالث.   افة  ل  مل ما ذمره  قواني 

مشروبات الطاقة من غير ذمر وأقوا ي، أود أ  أ كلم عن مو و  

 5مشروبات  با  في البيئات التعليمية مثل أسماء الشرمات، هذه ال

المدارس والجامعات والكليات، ونحن اليوم نقر أ  هذه المشروبات لها 

مردود سيئ علينا  ذا ما  اإلنسا  في البيئة العادية، فما بالكم  ذا 

ما  يشرب هذه المشروبات ويدقل  ل  بيئة فيها  فاعل قوي مع  مالئه 

نا مثيرًا من أجل أال  با  هذه المشروبات والطاقم التعليمي. نحن حارب

 10في المدارس، ولكن أعلم أ  هنا  مدارس ومليات وجامعات  بيع هذه 

المشروبات عل  الطلبة، فالطالب يشتري العلبة ويدقل  ل  الصف 

الدراسي، و ذا أقررنا اليوم أ  لهذه المشروبات مردودًا سيئًا جدًا فيجب 

  وقف بيع هذه المشروبات، وشكرًا. عل  هذه الم سسات التعليمية أ 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس: 

شكرًا،  فضل معالي الشيخ أحمد بن محمد    قليفة و ير  

 المالية. 

 

 ة:ــــــــوزير المالي

 20شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا هنا  ا فاقيات قائمة بين دو   

بين مجلس التعاو ، وهنا   ليات في حالة وجود أي حاجة  ل   فاهم 

دولتين، وفي أغلب الحاالت يكو  التفاهم وديًا بين الدولتين، و ذا  طلب 

( في حالة وجود حاجة VETاألمر فستكو  هنا   ليات حت  مع الـ )

 معاملة طريقة ب صوص ش ص من شكوى وجود حا  أو  ظلم  ل 
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 التر يب يتم األمور هذه ومل التعاو ، مجلس دو  بين بضائعه انتقا 

 التجار  شعر وا حة  لية هنا   كو  حت  التعاو  مجلس في حاليًا لها

 .وشكرًا م تلفة، نظر وجهة لهم مانت  ذا صو هم يسمع من هنا  بأ 
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات أقرى؟ شكرًا، 

 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 . اللجنة  وصية بقراءة اللجنة مقرر رحمة    عيد صاد  فضل األخ  

 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

الموافقة من حيث  -1  وصية اللجنة: شكرًا سيدي الرئيس، 

 15المبدأ عل  مشرو  قانو  بالتصديق عل  اال فاقية الموحدة للضريبة 

االنتقائية لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربية، المرافق للمرسوم 

الموافقة عل  مواد  -2ستعجا (. )بصفة اال م2017( لسنة 59رقم )

 .وشكرًا ،مشرو  القانو  الواردة  فصيالً في الجدو  المرفق

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ شكرًا، 

 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو صادق عيد آل رحمة:

مما جاءت من  وصي اللجنة بالموافقة عل  الديباجة  :الديباجة 

 الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  الديباجة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 افق المجلس عل  الديباجة؟هل يو 

 

 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20،  فضل األخ مقرر األول  ذ   ُقر الديباجة. وننتقل اآل   ل  المادة  

 اللجنة.
 

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  :األول المادة  

 25 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو صادق عيد آل رحمة:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  :الثانيةالمادة  

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
 

 5 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

سوف نأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  بعد مضي ساعة من  

د التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة . وننتقل اآل   ل  البناآل 

 10 قرير لجنة الش و  المالية واالقتصادية ب صوص مشرو  قانو  بشأ  

م. وأطلب من 2017( لسنة 58الضريبة االنتقائية، المرافق للمرسوم رقم )

 األخ بسام  سماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.
 

 نمحمد:بسام إسماعيل الب العضو

 15شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 20 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 
 25 

 (97/ صفحة 2)انظر الملحق  
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 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 5 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللـــــجنة: ناقشت اللجنة مشرو   

قبل أعضاء  القانو  حيث  مّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من

اللجنة، والمستشار القانوني لش و  اللجا  والمستشار المالي 

واالقتصادي، و أمدت اللجنة من سالمة مشرو  القانو  من الناحيتين 

 10الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية 

بمجلس الشورى. وقد استعر ت اللجنة مشرو  قانو  بشأ  الضريبة 

بصفة االستعجا ،  م2017( لسنة 58النتقائية، المرافق للمرسوم رقم )ا

للوحدة االقتصادية بين دو  مجلس التعاو  لدو   احيث يأ ي  حقيقً

( من اال فاقية الموحدة للضريبة 29ا للمادة )ال ليج العربية، و نفيذً

 15االنتقائية لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربية، حيث  عمل مل 

عضو عل  ا  اذ اإلجراءات الداقلية إلصدار القانو  المحلي بهدف  دولة

و ع أحكام اال فاقية حي  التنفيذ بما فيها و ع السياسات واإلجراءات 

الال مة لتطبيق الضريبة بما ال يتعارض مع أحكام هذه اال فاقية. وبعد 

 دارس اللجنة لمشرو  القانو  والوقوف عل  األهداف المرجوة منه 

 20 مت  حالة مشرو  القانو  بصفة االستعجا  بناءً  -1ت  ل  ما يلي:  وصل

عل  طلب الحكومة، باعتباره من المو وعات ذات الطبيعة االقتصادية 

( من 87باألقص المادة )و(، 81/أ(، و)35ا للمواد )والمالية، وذلك وفقً 

ا مع أحكام يأ ي مشرو  القانو  محل الدراسة متوافقً  -2الدستور. 

( من الدستور عل  أ  107ور، حيث  نص الفقرة )أ( من المادة )الدست
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يكو   نشاء الضرائب العامة و عديلها و لغاؤها بقانو ، وال يُعف  أحد 

من أدائها ملها أو بعضها  ال في األحوا  المبينة بالقانو ، حيث يتول  

ها واإلعفاء ئالقانو  و ع األحكام المتعلقة بالضريبة، من حيث  نشا

وذلك عل  اعتبار  ،ا و حصيلها، والج اءات المتر بة عل  م الفتهامنه

 5ا عل  المكلفين أ  الضريبة هي فريضة مالية  ستحصلها الدولة جبرً

( من مشرو  3حددت المادة ) -3ا لما ينص عليه القانو . بها، وفقً

القانو  السلع االنتقائية التي  فرض عليها الضريبة االنتقائية، لذلك فإنه 

يجو    افة أي سلع انتقائية أقرى  ال بقانو ، األمر الذي يعني  ال

  رورة عرض أي  عديل عل  السلع المنتقاة عل  السلطة التشريعية. 

 10( من 10يكرس مشرو  القانو  نص الفقرة )ب( من المادة ) -4

 عمل الدولة عل   حقيق الوحدة االقتصادية »التي  نص عل  أ  الدستور، 

التعاو  لدو  ال ليج العربية ودو  الجامعة العربية، ومل لدو  مجلس 

باإل افة  ،«ما ي دي  ل  التقارب والتعاو  والتآ ر والتعا د فيما بينها

  ل  ما يحققه من  وحيد التشريعات االقتصادية والمالية والضريبية.

 15حدد مشرو  القانو  السلع االنتقائية والنسب الضريبية المفرو ة  -5

لما لها من أ رار عل  الصحة والبيئة، وهي ماآل ي: التبغ بنسبة عليها، 

(. مشروبات الطاقة بنسبة %50(. المشروبات الغا ية بنسبة )100%)

يساهم مشرو  القانو  في  حسين الصحة العامة من قال   -6(. 100%)

التشجيع عل    في  نسبة استهال  السلع الضارة. وفي  وء ما سبق؛ 

 20ي المجلس بالموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  قانو  فإ  اللجنة  وص

بصفة  م2017( لسنة 58بشأ  الضريبة االنتقائية المرافق للمرسوم رقم )

الموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو   -1االستعجا .  وصية اللجنة: 

 م2017( لسنة 58قانو  بشأ  الضريبة االنتقائية، المرافق للمرسوم رقم )

الموافقة عل  مواد مشرو  القانو  الواردة  فصيالً  -2. بصفة االستعجا 
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 ،في الجدو  المرفق. واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ الال م

 .وشكرًا
 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 5 هنا  مالحظات؟  فضلي األقت جميلة علي سلما .  هلشكرًا،  
 

 العضو جميلة علي سلمان:

شكرًا سيدي الرئيس، أقدر أهمية هذا القانو  وأهدافه، ونحن  

نعلم أنه جاء بناء عل  اال فاقية التي ناقشها المجلس قبل قليل، ولكنَّ 

 10لدي  ساؤالً وفضلت أ  أثيره قال  المناقشة العامة قبل الدقو  في 

مناقشة المواد؛ ألني أرى ــ في  قديري ــ أ  هذا االستفسار قد يكو  

 عل  مبني القانو  هذا أ  ذمرت مما الرئيس، سيديا. جوهريً

 ولكن المبدأ، حيث من  قرارها و م قليل قبل نُوقشت التي اال فاقية

 ،اال فاقية  ل  أشارت الديباجة أ  وجدت القانو  مواد قرأت عندما

 15 وطبعًا أقرى، مواد  ل  باإل افةأيضًا  اال فاقية  ل  أشارت 2 والمادة

 لم الدستورية  جراءا ها أ  نعلم قانونيين أو مشرعين باعتبارنا اال فاقية

 و عطائها عليها والتصديق عليها الموافقة حيث من اآل ، حت   كتمل

 سنناقشه الذي القانو  هذا في فنحن الرسمية، الجريدة في ونشرها رقمًا

 عليه بناء الذي القانو  رقم  ل  نشير ولن فراغًا ونضع قانونًا نقر سوف

 20سيتم عال  هذا المو و ؟  يفم: الحكومة وأسا  اال فاقية، أقررنا

 .الدستورية  جراءا ها  ستكمل لم ا فاقية عل  بناء قانونًا نبني أ وميف 

 التي( 2) المادة في أو ــ  ليها الرجو  أمكن  ذا ــ مثالً الديباجة في

في  يُراع  في  طبيق أحكام هذا القانو  األحكام الواردة»: عل   نص

اال فاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج 

 25العربية والمصد  عليها بالقانو  رقم ) ( لسنة ) (،  طبق أحكامها 
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 الديباجة  ل  باإل افة ،«فيما لم يرد بشأنه نص قاص في هذا القانو 

 اآل  مناق  ذا: هو س الي. ورقمها اال فاقية  ل  أشارت التي والتعريفات

 الدستورية،  جراءا ها  أقذ لم ــ أساسًا ــ واال فاقية القانو ، هذا بإقرار

 لنا فكيف رقم،أي  لها يُحدد ولم الدستورية  جراءا ها  ستكمل لم أو

 5 عل  أ من  محدد؟ غير فراغًا ونتر  ا فاقية عل  مبنيًا قانونًا نقر أ 

 اإلجراءات بأ  نطمئن لكي الس ا  هذا عن اإلجابة الموقرة الحكومة

 مجرد ليست فهي مطاعن،  ثير قد األمور هذه أ  وقصوصًا سليمة،

 جدًا مهمًا قانونًا القانو  هذا ولكو  مشرو ، رقم  حديد أو أرقام

 البد وبالتالي الناس، من شريحة وعل  والتجار العامة عل  يُطبق وسوف

 10 قانونيين، مشرعين بصفتنا نحن ناُلم ال حت  األقطاء أو الثغرات سد من

 هذا عال  هو ما نعرف أ  يجب لذلك الدستورية، للمطاعن  فاديًا وأيضًا

 .وشكرًا ؟اإلشكالية هذه  ل  بالنسبة الحكومة رد هو وما ؟المو و 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

شكرًا سيدي الرئيس،  قر  جراء دستوري لنفاذ اال فاقية هو  

 20موافقة مجلسكم الموقر، فاال فاقية اليوم بعد  وقيع جاللة الملك عليها 

 عتبر نافذة، وهذا هو  قر  جراء دستوري بالنسبة  ل   جراءات التصديق 

ر الثاني: ال يمكن  عطاء أي عليها ونفاذها، هذا هو األمر األو . األم

قانو  أو أي ا فاقية رقمًا سواء ما  قانونًا مصاحبًا أو قانونًا منفصالً، 

رقمًا  ال بعد  قرار السلطة التشريعية، أي ال يمكن ه ؤ عطاال يمكن 
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  تم فعندما مثالً، التشريعية السلطة قبل من رفضه يتم ثم رقمًا هؤ عطا

 مجلسيفي  ممثلة ــ التشريعية السلطة قبل من نهائيًا عليه الموافقة

 ويأقذ القانوني واإلفتاء التشريع هيئة  ل  يحا  عندها ــ والنواب الشورى

  مت التي القوانين مل: الثالث األمر. السجالت في  سلسليًا رقمًا

 5  درس التي القوانين مل أي رقم، بدو  دائمًا  ليكم  صل مناقشتها

 يكو  وقد رقم، بدو   أ يكم عليها التصويت  ل   حا  ثم اللجا  في

 ليست وهذه لال فاقية، مصاحبًا قانونًا هنا  أ  هو هنا انتباهي لفت ما

 من وغيره المثا ، سبيل عل  الجمرمي اال حاد فقانو  األول ، المرة

 كنيم ال أي نفسه، النمط عل   أ ي ال ليجية اال فاقيات مثل اال فاقيات

 10 السلطة انتهاء بعد  ال  سلسليًا رقمًا لها المرافق القانو  يأقذ أ 

 وسيأقذ منها وسي ر  وسليمة، عادية صيرورة وذلك منه، التشريعية

 القوانين  وقيع أجل من الملك جاللة  ل  سيحا  ثم التسلسلي، الرقم

 .وشكرًا المرافقة،
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 الحاجي.شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد  
 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصو   ل  رئيس وأعضاء لجنة  

 20الش و  المالية واالقتصادية عل  هذا التقرير، نحن مع هذا التقرير ومع 

 قرير اللجنة، وأعتقد أ  مملكة البحرين لم  أت بجديد بفرض  رائب 

 رائب، ولتو يح  سلع، فكل دو  العالم اليوم  فرضبع  العل  

اللغط الحاصل فإ  هذه الضرائب فُر ت عل  سلع انتقائية وبيّنت أسباب 

فرض هذه الضرائب، فهنا  ا فاقية ناقشناها للتو في المجلس، وهذه 

 25دقالً مباشرًا أو غير   وفرالسلع ــ مما  فضل معالي و ير المالية ــ 
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 برئاسة والحكومة الملك جاللةفي  ممثلةً اليوم المملكة. للدولةمباشر 

 في المواطن بدعم  قوم الموقر الو راء رئيس الملكي السمو صاحب

 عن مثالً هنا نتكلم الكثير، الدعم هذا يكلف حيث النواحي، مل

 والحمراء، البيضاء واللحوم والطحين الحبوب مثل الغذائية السلع دعم

 5 للتو ذمرنا قدو الكهربائية، الطاقة ودعم المحروقات، دعم ومذلك

 بينما فلسًا 29 الواحدة للوحدة األول  المرحلة في  دفع الحكومة أ 

 ماعند الحكومي، الدعم هو هذا فقط، فلوس 3 منها يدفع المواطن

 أقذناه  ذا دقل مورد يعد سوف فإنه للحكومة، دقل مورد هذا    نقو 

 القيمة المالية و ير معالي  فضل مماو مباشر، غير أو مباشر بطريق

 10 المباشر، غير الدقل أما. المباشر الدقل من  عد السلع عل  المضافة

 الدمتور األخ أشار وقد للعال ؟ مصروفات من الدولة  وفر ممفمثاله 

 با  والعياذ ــ األمراض معظم أ   ل  السابق المشرو  في العري  أحمد

 األعباء و  يداستهال  هذه المواد،   ففي عندما سنتالفاها ال بيثة ــ

 أشارت مما ــ  ل  بالنسبة ومذلك المدقنين، وغير المدقنين عل 

 15 ومضارها الطاقة مشروبات ــ الكوهجي فاطمة الدمتورة األقت

 في وهي والجامعات، المدارس مثل معينة بيئات عل  وقطور ها الصحية

 عو يتمت التي الفترة في أي والمراهقين، الشباب قبل من  ُستهلك األساس

 ،شاب مجتمع في الطاقة ل يادة الطاقة مشروبات فتستهلك بالطاقة، فيها

 الشكر ج يل اللجنة نشكر لذا أيضًا، البيئة عل  ذلك قطورة ننس  وال

 20 ومذلك والبيئية، الصحية الناحيتين من ذلك قطورة من بينته ما عل 

 .وشكرًا الدولة، مي انية عل  مباشر وغير مباشر  أثير من بينته ما
 

 :الرئيـــــــــــــــس

االستمرار في الحديث، يسرنا أ  نرحب اليوم في  قبلشكرًا،  

 25مجلس الشورى بأحبائنا وأبنائنا طلبة مدرسة الفا ح الثانوية للبنين، 
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أ   حقق هذه ال يارة بالنسبة  ليهم الفائدة المرجوة متمثلة في  ونتمن 

لية التشريعية في مملكة البحرين بشكل عام االطال  عل  سير العم

وفي مجلس الشورى بشكل قاص. في الحقيقة هذه ال يارات الميدانية 

للسلطة التشريعية   يد من ثقافتهم في هذا الجانب و نمي الوعي الوطني 

 5لديهم، ونتمن  أ  نجدهم عندما يكبرو  ــ    شاء ا  ــ في المجالس 

ب الكريم، وبالتالي نقو   نهم قاموا ببناء التشريعية يمثلو  هذا الشع

عملهم عل  أسس قوية منذ نشأ هم، ونشكر  دارة المدرسة وو ارة 

التربية والتعليم عل  اهتمامهما بهذا الجانب، فأهالً وسهالً بكم في 

مجلس الشورى. نعود اآل   ل  مواصلة النقاش،  فضلي األقت  هوة 

 10 محمد الكواري. 

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، صباح ال ير جميعًا، بداية أود أ  أشكر  

اللجنة عل  هذا التقرير. ب صوص ما ذمر من أهداف وأسباب فرض 

 15الضريبة االنتقائية أرى أ  هذه األهداف ال  قتصر عل   يادة  يرادات 

  السلع الدولة، بل  هدف  ل   غيير أنما  االستهال  والحد من استهال

األمثر  ررًا للصحة والبيئة، التي  عد المسبب األمبر الر فا  الفا ورة 

الصحية عل  ماهل الدولة والمجتمع، وأيضًا  ساهم السياسة الضريبية 

بشكل مبير في  حقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة، وباألقص 

 20ما  من أهداف التنمية المستدامة، الذي ينص عل    12الهدف رقم 

وجود أنما  استهال  و نتا  مستدام،  ذ  نها  عتبر من األدوات الفعالة 

في القضاء عل  بع  الظواهر االجتماعية غير المرغوبة. وأ من  أ  

يتسع مفهوم هذه السلع ليشمل بع  الممارسات البيئية الضارة بحيث 

يمكن فرض  رائب معينة بناء عل  نسبة قطورة مواد أو نسبة أ رارها 

 25 لبيئية بما يحد من هذه الظواهر البيئية ال طيرة، وشكرًا.ا
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو

 5شكرًا سيدي الرئيس، السالم عليكم ورحمة ا  وبرما ه.  

الموافقة عل  ا فاقية الضريبة االنتقائية لمجلس التعاو   ل  موننا انتهينا 

فقد أصبح علينا مناقشة قانو  بشأ  الضريبة االنتقائية المرافق للمرسوم 

م بصفة االستعجا ، وذلك العتباره من المو وعات 2017( لسنة 58رقم )

مالية. من المالحظ أ  هذا المشرو  نص في القتصادية واالطبيعة الذات 

 10الثالثة عل  أنه  فرض  ريبة عل  التبغ والمشروبات الغا ية ماد ه 

ومشروبات الطاقة، ولم يتطر   ل  فرض  رائب عل  السلع الكمالية 

مما  م ذمره في المادة الثالثة ال فاقية مجلس التعاو ؛ أل  الكماليات 

لم  كن وا حة ولم  حدد ما  فرض عليه الضريبة، فيكو  محل طعن 

ألنه من شرو  فرض الضريبة الو وح والتحديد في بعدم دستوريته، 

 15المادة ال ا عة للضريبة، فأرجو أ  ي قذ ذلك في االعتبار مستقبالً. 

هذا المشرو  يأ ي  نفيذًا لمتطلبات  فعيل اال فاقية الموحدة سالفة 

. ةالذمر، فعليه أرى أ  الموافقة عل  المشرو  الذي بين أيدينا واجب

 20أ  الفصل التاسع: الغرامات اإلدارية: المادة بشمذلك مالحظة  لدي

منع أو أعا  موظفي الو ارة »، الذي ينص عل : 1ــ البند )ب( ــ فر  

 20أرجو أ   نص الالئحة التنفيذية مستقبالً  «من أداء واجبا هم الوظيفية

 وأ  الغرض، لهذا ينم هل يكونوا أ  يجب الو ارة موظفي أ عل  

 واألوقاف، اإلسالمية والش و  العد  و ارة من  رقيص عل  يحصلوا

 .وشكرًا
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ قميس حمد الرميحي. 
 

 خميس حمد الرميحي: العضو

 5شكرًا سيدي الرئيس، فيما ي ص ما  فضل به سعادة و ير ش و   

ما فيمن غير رقم صحيح. اال فاقية مو  مجلسي الشورى والنواب بشأ  

 12ي ص مشرو  القانو  هذا، قال  وجودي في السلطة التشريعية مدة 

سنة لم أجد ديباجة  ستشهد بقانو  أو با فاقية من دو  رقم، وما  فضلت 

به األقت جميلة سلما  في هذا الشأ  صحيح، وهذا األمر لم نعهده في 

 10 السلطة التشريعية، وبالتالي أنا أميل  ل  ما  فضلت به األقت جميلة

سلما  حو  أنه ال يمكن االستشهاد با فاقية من دو  رقم. الحظت في 

بع  مواد اال فاقية مصطلحات لم  عهدها مشروعات القوانين األقرى، 

حيث جاءت هذه المواد بعبارات غريبة لم نعهدها من قبل، وأعتقد أ  

صياغته من قبل الو ارة المعنية، وعُرض عل  هيئة  تمشرو  القانو   م

 15التشريع واإلفتاء القانوني بصفة مستعجلة، وبالتالي لم  الحظ الهيئة 

بع  العبارات التي وردت في مشرو  القانو  مكل، وقصوصًا ما ورد 

 من مشرو  القانو ، وشكرًا. 20في المادة 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا،  فضلي األقت جميلة علي سلما .  

 

 جميلة علي سلمان: العضو

شكرًا سيدي الرئيس،    ما  فضل به سعادة و ير ش و  مجلسي  

الشورى والنواب ب صوص اال فاقية، ال قالف عليه لدي.    مداقلتي 

 25التي  فضلت بها وا حة جدً َا، هذه اال فاقية التي نحن بصدد التصديق 
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 وأعتقد الدستورية،  جراءا ها نظري وجهة من  ستكمل لم اليوم عليها

 الدستورية  هاا جراء  ستكمل اال فاقية    حيث سليم، مالمي أ 

 عليها التصديق ويتم ــ ورعاه ا  حفظه ــ الملك جاللة  ل   رفع عندما

 نصت حيث الرسمية، الجريدة في  نشر ثم ومن جاللته، قبل من

 5  والو راء الو راء رئيس عل »: التالي عل  الثانية المادة في اال فاقية

 اليوم منذ به ويُعمل القانو ، هذا أحكام  نفيذ ــ ي صه فيما مل ــ

 من 37 المادة أ  مما ،«الرسمية الجريدة في نشره لتاريخ التالي

 عليها التصديق بعد يكو  اال فاقية نفاذ وقت أ  عل  نصت الدستور

 بني قانو  مشرو  نناق  اآل  نحن بينما الرسمية، الجريدة في ونشرها

 10 يشكل وهذا نافذة، وغير دستوريًا، اإلجراءات مكتملة غير ا فاقية عل 

  ل  القانو  مشرو  ديباجة في أشير فكيف القانو ، مشرو  في فراغًا

 أ  أعتقد!  قر؟ قانونًا عليها وأبني نافذة، وغير رقم، دو  من ا فاقية

 هذا، القانو  مشرو  مع   امنًا اال فاقية عرض في  سرعت الحكومة

 في ونشرها  قرارها وبعد المجلسين، عل  اال فاقية عرض ويفترض

 15 لكي للمناقشة؛ التشريعية السلطة عل  القانو  يعرض الرسمية الجريدة

 من الطريقة بهذه القانو  مشرو  سير ولكن سليم، بشكل ي ر 

 القانو  مشرو  نقر ميف. بعد فيما مطاعن  ل  يعر ه أ  الممكن

 عليها؟ للتصديق الدستورية  جراءا ها  ستكمل لم ا فاقية عل  مبني وهو

 قبل من واستعجا  قطأ وهنا  سليمة، غير اإلجراءات هذه أ  أعتقد

 20 .وشكرًا معًا، مت امنين القانو  ومشرو  اال فاقية بعرض الحكومة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 25 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

شكرًا سيدي الرئيس،    الفر  ال مني ممكن أ  يكو   

أسبوعًا، أو شهرًا أو ساعة أو ربع ساعة بين  قرار اال فاقية و قرار مشرو  

 فاقية. الحكومة أ ت في الطريق الصحيح، القانو  المبني عل  هذه اال

 5والمجلسا   عامال مع اال فاقية ومشرو  القانو  بالطريقة السليمة، 

وأقرت اال فاقية، واآل  نحن بصدد  قرار مشرو  القانو ، بمعن  لو 

سقطت اال فاقية بالتصويت لسقط مشرو  القانو  هذا بالضرورة، بمعن  

م  قر هذه اال فاقية، وهذا أمر وا ح ال مكا  لهذا القانو   ذا لأ  

جدًا،  ذا رُفضت اال فاقية، فال مكا  لمناقشة هذا القانو ، وال مكا  

 10لهذه الطعو  التي  فضلت بها األقت جميلة سلما  واألخ قميس الرميحي 

ألنها  سقط  لقائيًا بإقرار اال فاقية، وطالما أنه  م  قرار اال فاقية، فتتم 

القانو . األقت جميلة سلما   كلمت عن الفراغ  اآل  مناقشة مشرو 

التشريعي الموجود في مشرو  القانو ، وأؤمد لها أنه ال يوجد فراغ 

 شريعي في مشرو  القانو ، وما  فضل به األخ قميس الرميحي 

 15ب صوص الديباجة، غير صحيح، وأعتقد أ  األمر منطقي جدًا، طالما 

مشرو  القانو  بهذه الفراغات، وننتهي  أقررنا اال فاقية،  ذ  نقرننا أ

منه ويأقذ رقمًا. نحن نقر مشرو  القانو  من دو  رقم، وعندما يذهب 

رقمًا، أقذ ي ل  جهة االقتصاص وهي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

األقت جميلة سلما  مونها قانونية ودقيقة في عملها هذا أوالً. ثانيًا: 

 20أنا أطمئنها أنه بالرجو  و كو  هنا  مطاعن دستورية،  الحريصة عل  أ

للملك أ  يحيل »من الدستور التي  نص عل  أ :  106 ل  المادة 

، هذه هي «للمحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل  صدارها

وللملك »الرقابة الالحقة،  تالرقابة السابقة عل  مشاريع القوانين وليس

ما يراه من مشروعات القوانين قبل  صدارها أ  يحيل  ل  المحكمة 
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 سلطات لجميع مل مًا التقرير ويعتبر للدستور، مطابقتها مدى لتقرير

 عل  يوقع لن الملك فجاللة قشية، هنا  مانت  ذا ،«وللكافة الدولة

 مطابقته مدى لتقرير الدستورية المحكمة  ل   حالته قبل قانو  أي

 مشرو  في التشريعية الفراغات هذه أرى ال أمانة وبكل للدستور،

 5 القانو  نعطي أ  يمكن وال الصحيح، التر يب أقذت فاألمور القانو ،

 أل  بذلك؛ االنتقادات الحكومة فستواجه ذلك  م   و مسبقًا، رقمًا

 فكيف مناقشته، قبل عليه الموافقة يعني رقمًا، القانو  مشرو   عطاء

 عند! عليه؟  وافق لم التشريعية والسلطة رقمًا القانو  مشرو   عطاء يتم

 جهة  ل  يذهب التشريعية السلطة قبل من القانو  مشرو   قرار

 10 قبل من سابقة رقابة هنا  قلت ومما. رقمًا هؤ عطا ويتم االقتصاص

 مطعن أي يوجد ال أنه األعضاء اإلقوة اطمئن وبالتالي الملك، جاللة

 .وشكرًا بقانو ، المشرو  هذا عل  قانوني
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ قالد حسين المسقطي. 

 

 خالد حسين المسقطي: العضو

شكرًا سيدي الرئيس،    ما  فضلت به األقت جميلة سلما   

صحيح، وما  فضل به سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب 

 20يصدر القانو   صحيح، هنا  ا فاقيات  تم الموافقة عليها أوالً، ومن ثم

المبني عليها، وهذا ما حدث في اال فاقية المعرو ة علينا اليوم. لو جاء 

الكالم الذي  فضلت به األقت جميلة سلما  في المحطة األول  من 

مناقشة اال فاقية، فمن الممكن أ  يكو  له موقع من اإلعراب، عل  

ل  وليس من أساس أنه  مت الموافقة عل  هذه اال فاقية من الغرفة األو

 25الغرفة الثانية. نحن اليوم نتكلم عن ا فاقية عر ت عل  مجلس النواب، 
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 الشورى، مجلس عل  عر ت واليوم قبلهم، من عليها الموافقة و مت

 مشرو   قرار بصدد اآل  ونحن المجلس، قبل من عليها الموافقة و مت

 في الموجودة التشريعية الفراغات ب صوص. عليها المبني القانو 

 سطحية أمور أنها أعتقد القانو ، مشرو  مواد بع  في أو الديباجة

 5 من اال فاقية هذه عل  الموافقة  تم أ  هو المبدأ أ  صحيح وشكلية،

 ــ سلما  جميلة األقت  فضلت مما ــ بغرفتيها التشريعية السلطة قبل

 ونشرها ــ ورعاه ا  حفظه ــ الملك جاللة قبل من عليها التصديق ثم ومن

 هذه عل  المبني القانو  مشرو  عرض ثم ومن الرسمية، الجريدة في

 م  ا فاقية عن نتكلم ولكننا إلقراره، التشريعية السلطة عل  اال فاقية

 10 هذه نناق  سنة مرور وبعدم، 2016 نوفمبر شهر في عليها التوقيع

 سبقنا من هنا  أ  حين في عليها، المبني القانو  ومشرو  اال فاقية

 أعتقد لذلك المتحدة، العربية واإلمارات السعودية، العربية المملكة مثل

 وجهة من المستقبل، في  فاديها الممكن ومن شكلية، األمور هذه أ 

 يناولد عليها، ووافقنا اال فاقية اليوم ناقشناأننا  والعملية المنطقية نظري

 15 سرنا التي واآللية النواب، مجلس في متمثلة التشريعية السلطة موافقة

 ما ولكن  فاديها، سنحاو  المستقبل في ربما صحيحة، اليوم عليها

 .وشكرًا صحيح، اليوم عليه سرنا
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا،  فضل األخ عبدالرحمن محمد جمشير. 

 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، أثني عل  مالم األقت جميلة سلما ،  

 ؛ أل افي غير وقته توأعتقد أ  مناقشة هذا المشرو  بقانو  جاء

 25يعتمد أساسًا عل  اال فاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدو   المشرو 
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 لم اآل  حد  ل  اال فاقية وهذه العربية، ال ليج لدو مجلس التعاو  

 ولم الملك، جاللة  ل   رفع ولم نهائي، بشكل المجلس عليها يوافق

  أقذ ولم الرسمية، الجريدة في  نشر ولم اآل ،  ل  عليها يصد 

  ل  القانو  مشرو  مناقشة  أجيل أ  أرى لذلك الدستورية؛  جراءا ها

 5 .وشكرًا اآل ، نناقشه أ  من دستوريًا أسلم اال فاقية صدور حين

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 10 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

شكرًا سيدي الرئيس، ب صوص ما أثاره األخ عبدالرحمن  

 أجيل في  أقو   نه الجمشير بشأ   أجيل مناقشة مشرو  القانو ، 

مناقشة مشرو  القانو ، والمدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 

 15من الدستور للبت في مشرو  القانو  هي قمسة عشر يومًا، و ذا  87

فات األمد ولم يبدِّ المجلس رأيه فهنا   جراءات أقرى ال مكا  لها 

 لتصديق المجلس عليه، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 ضلي األقت دال  جاسم ال ايد. شكرًا،  ف 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق باال فاقية التي  صدر عن دو   

مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربية، عادةً من يقر مبدأها هو المجلس 

 25األعل  لدو  مجلس التعاو ، الذي يضم قادة دو  مجلس التعاو ، 
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نه  كو  مل مة؛ لذلك فو وا فيها الجها  التي  صدر ع والقرارات

  اذ اإلجراءات الال مة بشأنها، ويتم  صدار وثيقة بشأ  االقتصادي ال

للتصديق عليها. فيما ي ص الرأي   التعاواال فاقية و يداعها دو  مجلس 

الذي قيل حو  أنه ال يجو  أ   نظر اال فاقية باعتبار أ  هنا   جراءات 

 5عند التصديق عل  ليها  د أ   تبع، وأنه ال يمكن االستناد دستورية الب

ال أ فق مع مشرو  القانو  هذا وهي لم  ستكمل  جراءا ها الدستورية، 

هذا الرأي، حيث    اال فاقيات التي  صدر في مثل هذه الحاالت  صدر 

بموجب قرارات عن المجلس األعل  لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج 

، ويتم  قرارها و صد  عليها الدو  وفقًا إلجراءا ها الدستورية، العربية

 10و عتبر اال فاقية نافذة اعتبارًا من  يدا  وثيقة  صديق الدولة لدى األمانة 

العامة لدو  مجلس التعاو ، و أقذ شكلها القانوني، و كو  مل مة 

 أرى أ التطبيق. ب صوص  لية النظر في اال فاقية وفي مشرو  القانو  

النظر في اال فاقية قبل نظر مشرو  القانو  ذا ه هو  جراء صحيح، 

من مشرو   29وبالتالي نحن سرنا في الطريق الصحيح. عطفًا عل  المادة 

 15أ   عمل مل دولة عضو عل  ا  اذ اإلجراءات »القانو  التي  نص عل : 

الداقلية إلصدار القانو  المحلي بهدف و ع أحكام اال فاقية حي  

، هنا  بع  الدو  التي  رى أ  اال فاقية  علو عل  التشريع «يذالتنف

الوطني، وهنا  بع  الدو  و عت اال فاقية في مستوى التشريع 

الوطني، ولكن حت  يتم  نفاذ أحكامها والعمل بموجبها  حتا   ل  أ  

 20 صدر بموجب قانو ، وهذا هو اال جاه المعمو  به في مملكة البحرين. 

وهي المادة التي فر ت فيها  20متعلقة بالمادة عندي  األقرى المالحظة

فيما عدا حاالت التهرب »الغرامات اإلدارية، حيث نص فيها عل : 

، وحسنًا فعل أ  ا بع في ...«الضريبي ...،  فرض الغرامات اإلدارية 

 القضاء،المشرو  أ  مل من  صدر  ده قرارات يجو  له الطعن أمام 
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للنظر فيها، بمعن  أنه يستفاد منه للطاعنين ولألمر أمام  مددد يحد م  و

القضاء بأنه لن  نفذ القرارات ما لم  صبح نهائية، أي  ستنفد سبل 

من  (ب)الطعن عليه أمام القضاء. ولكن لدي مالحظة ب صوص البند 

جريمة ينص عليها أي  مع عدم اإلقال  بأي: »الذي يقو  20المادة 

 5فرض غرامة  دارية ال   يد عل  قمسة  الف دينار، عل  قانو   قر،  

 منع أو أعا  موظفي الو ارة من أداء واجبا هم الوظيفية.  ــ1مُل من: 

قالف أي حكم  ــ3امتنع عن  قديم المعلومات التي  طلبها الو ارة.  ــ2

 أننا الجانب هذا في فالمطلوب ،« قر من أحكام القانو  أو الالئحة

 موظف أي يعو  من حدد 1 رقم. مبهمة  دارية غرامات فرض نريد ال

 10 ورد 3 رقم لكن معلومات،  قديم عن امتنع  ذا 2 ورقم أعماله، يباشر

 التي األحكام أ  صحيح ،«القانو  أحكام من حكم أي قالف» فيه

من المحاذير، فهذه من  «يجب ال»أو  «رتظح» ملمة عليها وُجد

فنحن لسنا « أو الالئحة»الممكن أ   قرر فيها الغرامة، أما عبارة 

أمام الئحة  م عر ها لمعرفة ما هي الم الفات التي من الممكن أ  

 15 ُدر  فيها؛ لذلك نطلب أ   كو   لك األمور ــ التي ستر ب عليها غرامة 

ما الذي عليه  جنبه مالية ــ وا حة عند  صدارها حت  يعلم الم الف 

 مي ال  فرض عليه غرامات، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضل األخ الدمتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

شكرًا سيدي الرئيس، أثار بع  اإلقوة مو و  لماذا لم  شمل  

في نظري أ  ما أ ت به الحكومة هو الصحيح.  ،هذا القانو  الكماليات

 25الكماليات عند بع  الناس  روريات، والعكس صحيح، فأعتقد أ  
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مجلس التعاو  وحكومتنا المبجلة عندما لم  ضع الكماليات  دو 

 .وشكرًا ،yهو  روري عند  xمانت صائبة؛ أل  ما هو ممالي عند 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 عاد  عبدالرحمن المعاودة.شكرًا،  فضل األخ  

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

قضية الضريبة  حو شكرًا سيدي الرئيس، هنا  لغط مثير  

المضافة وغيرها، وأعتقد أ  الكالم قار  عن هذا ال الف مله، ذلك 

 10من قال   جربة. الحكومة  جتهد بدرجة عالية جدًا ال يعرفها ويطلع 

وهو معذور ألنه ال يحضر االجتماعات، وال يعرف عليها المواطن العادي، 

ال ارجية والداقلية؛ لكن يجب أ  نقو       فاصيل األمور وال الضغو 

هنا  جهدًا مبيرًا جبارًا  بذله الحكومة لتيسير األمور قدر المستطا . 

نحن ن تلف في اآلراء لكن يجب علينا أ  نعمل معًا من أجل مصلحة 

 15تصاده، ونبق  نتعاو  حت  عند اقتالفنا. وبالمناسبة هذا البلد و قوية اق

قاصة مع معالي أمثر من مرة دقلنا في سجا  وشد وجذب أذمر أننا 

و ير المالية، مم مرة )عور قلبنا( ومم مرة )عورنا قلبه( ومم ومم، 

ورغم صالبته في مواجهتنا أحيانًا لكنه ما  صلبًا بشفقة عل  البلد 

المواطن، وما  يكرر جملة ما لت أذمرها )أنا وعل  الموا نة وعل  

 20ال أ ردد في دعم ــ طبعًا هو يمثل الحكومة وليس ذا ه ــ مشرو  هنا أو 

هنا  ولكن  ذا ما  باستمرارية يجب أ  أنظر  ل  سنوات قادمة(، 

وربما ما  يستشرف مثل هذا الحا  الذي نحن فيه اليوم، وأنا أقو  لن 

أ  نتعاو  مع بعضنا البع . أدعو اإلعالم  نقطع التفاؤ  أبدًا، ويجب

قاصة  ل  التو يح والتنبيه والتطمين وليس  ثارة الرعب أمثر مما هو. 

 25نحن سمعنا وسمعنا، وأنا في الحقيقة عندما رأيت السلع التي يُتكلم 
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 بع  عن  كلموا اإلقوة بع     بل أفضل، لكا   ادوا ولو قلت عنها

 ومشروبات الطاقة مشروبات مثالً  ضاف، أ  يتمنو  مانوا التي السلع

 عليه ا  صل  قا  مما أسمائها بغير  سم  التي)ال داي(  الكسل

 أ  ــ وُجد مما ــ وهي قضية  ل  أنبه أ  أريد المناسبة بهذه. وسلم

 5 فالجميع البلد، نحب ألننا ليس الفساد،  رب هو لالقتصاد داعم أمبر

 طيب ومجاله ومحبوب وطيب جميل بلدنا ــ وا  ــ ولكن بلده يحب

 المستثمرين، أمام التي المعوقات من الت لص يجب لكن يحبه، والكل

 ال اص للقطا  القاعدة  هيئة يجب  ذ  ال اص، القطا  ندعو دائمًا ونحن

 سلسة أموره فاجعل وجل، ع  ا  بإذ  الدنيا يحر  ألنه ،أموره و سهيل

 10 التي اليد واقطع ال اص، القطا  في  تالعب التي اليد واقطع ووا حة

. ودورا  لف وبدو  وانتظام بنظام السير من ال اص القطا   منع

 شرعًا جائ ة غير بأساليب  ال  سير ال األمور مانت  ذا هي المشكلة

 البلد؛ من المعوقات هذه اجتثاث في  جتهد أ  الحكومة فعل  وقانونًا

 المنطقة وفي عالميًا االقتصاد  أثر ذلك ودليل جاذبًا، ما ا  البلد أل 

 15 الجو أل  أظن، مما البحرين في  أثرًا أقل أنه نجد ولكننا مذلك،

 بل فقط، الضرائب عل  االعتماد قضية في ليس فالحل. طيبًا ما ا 

  كفيه والحر الكل يعرفها ألسباب المشاريع بع  في هدر هنا 

 سبحانه ا  وأسأ  مليارات، بل ماليين الدو  عل  يوفر فهذا اإلشارة،

 .وشكرًا الجميع، يوفق أ  و عال 
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدمتور عبدالع ي  حسن أبل. 
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 25شكرًا سيدي الرئيس، أسعد ا  صباحكم بكل سرور. أنا  
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 ما فقط سأناق . اال فاقية أو القانو  أناق  وال اللجنة  ل  أنتمي حتمًا

 للتصديق مصاحب قانو  وهنا  ا فاقية لدينا. سلما  جميلة األقت أثار ه

 اال فاقية؛ مع المحلي الو ع لتوفيق  قر قانو  لدينا ثم اال فاقية عل 

 نأقذ لم ولكننا عليه موافق األو  المشرو  قانونين، مشروعا لدينا  ذ 

 5 قبل من اإلصدار تطلباتم مع متوائمًا يكو  حت  عليه النهائي الرأي

 األقت قالته ما مع أ فق لذلك و وفيقه؛ ع ه دام المفدى الملك جاللة

 فمع واالستعجا ، السرعة مو و  حو  رأي لدينا ما . سلما  جميلة

 جمشير عبدالرحمن األخ قاله ما مع وأ فق الو ع، يتوافق ال بعضهم

 15 فلدينا اآل ، نفصل أ  نستطيع أننا أعتقد. الرميحي قميس واألخ

 10 هذا  قرار نقدم أ  ونستطيع الما ي الثالثاء يوم استلمناهم وقد يومًا

 سمباال نداء مباشرة عليه التصويت بطلب اليوم لال فاقية المرافق القانو 

 الفترة هذه قال  عليه صود  و ذا للتصديق، جاه ًا يكو  وبالتالي

  ال نهائيًا عليه نوافق ال ولكن اآل ، اآلقر القانو  مناقشة في نستمر

 أعتقد. اإلجراءات مع دستوري  وافق هنا  يكو  لكي القادم األحد يوم

 15 مع ــ نستطيع فال المو و ، هذا في  وافق هنا  يكو  أ  يجب أنه

 قلالً  هنا  أل  المو و ؛ نسلق  عبير است دام ــ و قديري احترامي

 .وشكرًا دستوريًا،
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، أوالً: بودنا لو يعطينا رئيس هيئة  

الفصل السادس: ورد في المستشارين بالمجلس رأيًا في هذا الشأ . ثانيًا: 

 25بشر   ــ ُعف  من  ريبة السلع االنتقائية . أ»(: 16اإلعفاءات: المادة )
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الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية  ــالمعاملة بالمثل 

المعتمدو  لدى  ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

. سيدي «للشرو  واإلجراءات التي  حددها الالئحة االمملكة، وفقً

الرئيس، بدو  شك أ  مملكة البحرين ملت مة باال فاقيات الدبلوماسية 

 5ي هذا الشأ ، وهي  نفذ حرفيًا ما جاء فيها، ولكن س الي: لو ف

افتر نا أ  البحرين الت مت بهذه اال فاقية وشروطها، في حين أ  لدينا 

بعثات دبلوماسية في ال ار  في دو  عديدة، وبع  هذه الدو  مع األسف 

ال  لت م بها، فهذا نو  من الظلم وعدم اإلنصاف للبعثات الدبلوماسية 

املين الدبلوماسيين ورؤساء البعثات في مملكة البحرين بال ار ؛ والع

 10أل  الكثير من الدو  في العالم ال  حترم ا فاقية فيينا للعالقات 

الدبلوماسية والم ايا والحصانات، وقد حدث ذلك مثيرًا، فأعتقد أ  

 علينا االنتباه لهذه النقطة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالحظات أقرى؟ شكرًا، 
 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20بعد هذا النقاش أ من  أ   عطوني ج ءًا من االنتباه لما سأقو .  

نا من مجلس النواب، فأي اقتراح لتوفيق اهذه اال فاقية وهذا القانو  جاء

أو اعنا لكي  كو  دستورية البد أ  نبدأ من البداية، أي البد أ  

يذهب مشرو  القانو   ل  مجلس النواب و طبق نفس اآللية التي 

 قترحونها، هذا أوالً. ثانيًا: سأسألكم س االً وقاصة األقت جميلة 

 25فاقية ومشرو  القانو  قد ووفق سلما ، هل موافقتنا اليوم  عتبر أ  اال 

تذهب هذه اال فاقية سعليهما؟ أال  حتا   ل   صديق جاللة الملك؟  ذ  
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د  عل  اال فاقية ويصدرها ثم ومشرو  القانو   ل  جاللة الملك ليص

نقو  يصدر مشرو  القانو . فر ًا قيل    هذا أيضًا مطعن دستوري، 

 القوانين،للملك الرقابة المسبقة عل  دستورية  :قا  سعادة الو يرمما 

هل ما حصل  فيستطيع أ  يحيله  ل  المحكمة الدستورية للحكم

 5وبالتالي  ذا حكمت المحكمة  ،متوافق مع متطلبات الدستور أم ال

سيعود مشرو  القانو   ل  السلطة التشريعية من جديد ليأقذ فالدستورية 

ة الملك اطمأ  أ  ليس هنا  شبهة عدم : فر ًا أ  جاللثالثًادور ه. 

 أمام نطعندستورية وصدر فلن يكو  نهاية المطاف، نستطيع أ  

 ح مة لدينا أ  وأعتقد األقير، القرار صاحبة وهي الدستورية المحكمة

 10 لجنة  ل  أحيل القانو  ومشرو  القوانين، هذه لدستورية الضمانات من

 الدستور، ي الف ال أنه  وصيتها ومانت والقانونية، التشريعية الش و 

 مما القانو  مشرو  مناقشة في ونسير ا  عل  نتومل أ  أرى وبالتالي

 جاللته أ  الم مد من الملك جاللة عند وهنا  عليه، ونوافق  لينا ورد

 ليس أنه وأرى الدستورية، سالمته  ل  يطمئن لم  ذا عليه يصد  لن

 15  ذا منطق،  ال هو ما والقانو  دستور، عملية العملية للقلق، مجا  هنا 

 هنا  أ  أجد ال فأنا الدستور وروح القانو  وروح المنطق حقيقة فهمنا

 حيث من القانو  مشرو  عل  اآل  نصوت سوف لذلك دستورية؛ شبهة

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ف المبدأ،
 

 20 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

وأود أ  أبين لكم أننا   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

بعد قليل سوف نأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  قانو  اال فاقية، ولن 

 25اآل  نصوت عل  هذا القانو   ال بعد  قرار اال فاقية من قبلكم. وننتقل 

 فضل األخ مقرر اللجنة. ل  مناقشة مواد مشرو  القانو  مادة مادة،  



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 45)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  الديباجة مما جاءت من  :الديباجة 

 الحكومة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  الديباجة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  الديباجة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل األو  الفصل مسم  ذ   ُقر الديباجة. وننتقل اآل   ل   

 األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  مسم   : مهيدية أحكام الفصل األو : 

 الفصل األو  مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل األو ؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات( 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 46)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل األو ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل (1)قر مسم  الفصل األو . وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

 اللجنة. األخ مقرر

 

 10 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:1المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 موافقة()أغلبية 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:2المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 ذه المادة؟هل هنا  مالحظات عل  ه 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:3المادة ) 

 25 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل الثاني الفصل مسم وننتقل اآل   ل    ذ   ُقر هذه المادة. 

 األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة  :و عليقها واستحقاقها الضريبة فرض الفصل الثاني: 

 بالموافقة عل  مسم  الفصل الثاني مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 الثاني؟ هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل الثاني؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

، التاليةقر مسم  الفصل الثاني. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:4)المادة  

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذ   ُقر هذه  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:5المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 50)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 ــــــس:الرئيـــــــــ

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:6المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 51)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل الثالث،  فضل   ذ   ُقر هذه المادة. 

 األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة  :الضريبة ألغراض التسجيل :الثالثالفصل  

 عل  مسم  الفصل الثالث مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل الثالث؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل الثالث؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20، التاليةقر مسم  الفصل الثالث. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

ي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  وص (:7المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 52)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذ   ُقر هذه المادة.  

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:8المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 53)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 عل  الموافقة عل  ساعة مضت أ  بعد واآل  ذ   ُقر هذه المادة.  

  لدو االنتقائية للضريبة الموحدة اال فاقية عل  بالتصديق قانو  مشرو 

 لسنة 59 رقم للمرسوم المرافق العربية، ال ليج لدو  التعاو  مجلس

 5 مشرو  عل  النهائي رأيكم نأقذ سوف(؛ االستعجا م )بصفة 2017

رئيس هيئة المستشارين  البر نجي عصام الدمتور األخ. القانو 

 اعتيادي؟ بشكل أم باالسم نداء نصوت هل ،القانونيين بالمجلس

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

 10 وشكرًا. شكرًا سيدي الرئيس،  صويت عادي، 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بصفة المذمور القانو  مشرو  عل  المجلس يوافق هلشكرًا،  

 نهائية؟
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  المادة التالية،   ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

 20  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 مد:العضو بسام إسماعيل البنمح

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:9المادة ) 

 من الحكومة.

 25 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 54)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذ   

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:10المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 يـــــــــــــــس:الرئ

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 55)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل الرابع،  فضل  

 األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة  :الضريبي للمستود  الترقيص :الرابعالفصل  

 بالموافقة عل  مسم  الفصل الرابع مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل الرابع؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل الرابع؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20، التاليةقر مسم  الفصل الرابع. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:11المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 56)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 مالحظات()ال توجد  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل األخ التالية المادة ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل   

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

ذه المادة مما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  ه (:12المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 57)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل األخ التالية المادة ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل   

 مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:13المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ذه المادة؟هل يوافق المجلس عل  ه 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل ال امس،  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة  :وسدادها بالضريبة اإلقرار :ال امسالفصل  

 25 بالموافقة عل  مسم  الفصل ال امس مما جاء من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 58)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل ال امس؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل ال امس؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

، التاليةقر مسم  الفصل ال امس. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:14المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 مالحظات()ال توجد  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 59)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:15المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل السادس،   ذ   ُقر هذه المادة. 

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  مسم   :اإلعفاءات :السادسالفصل  

 25 الفصل السادس مما جاء من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 60)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل السادس؟ 
 

 حظات()ال توجد مال 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل السادس؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

، التاليةقر مسم  الفصل السادس. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:16المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 61)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل السابع،  فضل   ذ   ُقر هذه المادة. 

 األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الضريبة استرداد :السابعالفصل  

 مسم  الفصل السابع مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل السابع؟ 

 

 وجد مالحظات()ال ت 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل السابع؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20، التاليةقر مسم  الفصل السابع. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:17المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 62)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ   ذ   ُقر هذه المادة. 

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:18المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 63)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل الثامن،  فضل  

 األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :القضائية الضبطية :الثامنالفصل  

 مسم  الفصل الثامن مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل الثامن؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل الثامن؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20، التاليةقر مسم  الفصل الثامن. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:19المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 64)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 حظات()ال توجد مال 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل التاسع ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل  

 األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :اإلدارية الغرامات :التاسعالفصل  

 مسم  الفصل التاسع مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل التاسع؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل التاسع؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 65)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

، التاليةقر مسم  الفصل التاسع. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:20المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 حظات()ال توجد مال 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:21المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 66)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ   ذ   ُقر هذه المادة. 

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:22المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 67)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

مما جاءت  وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  (:23المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20األخ  ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل  

 مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:24المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 68)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:25المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 مالحظات عل  هذه المادة؟هل هنا   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 69)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل العاشر،  فضل  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الضريبي التهرب :العاشرفصل ال 

 مسم  الفصل العاشر مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل العاشر؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل العاشر؟ 

 

 موافقة()أغلبية  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20، التاليةقر مسم  الفصل العاشر. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:26المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 70)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 مالحظات عل  هذه المادة؟هل هنا     
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

، عشر الحادي ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  مسم  الفصل  

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :الجنائية العقوبة الفصل الحادي عشر: 

 مسم  الفصل الحادي عشر مما جاء من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  مسم  الفصل الحادي عشر؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 عشر؟ هل يوافق المجلس عل  مسم  الفصل الحادي 

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 71)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

قر مسم  الفصل الحادي عشر. وننتقل اآل   ل  المادة يُ ذ   

 ،  فضل األخ مقرر اللجنة.التالية
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:27المادة ) 

 من الحكومة.
 

 ـــس:الرئيــــــــــــ

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 البنمحمد:العضو بسام إسماعيل 

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:28المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 72)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:29المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 المادة؟هل هنا  مالحظات عل  هذه  

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 73)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

جنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  وصي الل (:30المادة ) 

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20، عشر الثاني الفصل مسم وننتقل اآل   ل  .  ذ   ُقر هذه المادة 

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل   :قتامية أحكام: عشر الثاني الفصل 

 25 مما جاء من الحكومة. الفصل الثاني عشر مسم 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 74)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  الفصل الثاني عشر؟ 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 الفصل الثاني عشر؟ مسم هل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

مسم  الفصل الثاني عشر. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  يُقر ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:31)المادة  

 من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 75)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  ذ   ُقر هذه  

 مقرر اللجنة.
 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:32المادة ) 

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 ـــــــس:الرئيــــــــ

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة مما جاءت  (:33المادة ) 

 25 من الحكومة.

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 76)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  ذ   ُقر هذه المادة.  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
 

 15 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

نأقذ رأيكم النهائي عل  مشرو  القانو  فورًا، فهل نأقذ  سوف 

الرأي النهائي نداءً باالسم أم ال؟  فضل األخ الدمتور عصام عبدالوهاب 

 20 . رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس  نجيالبر

 

 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

شكرًا سيدي الرئيس، نعم،   قذ موافقة المجلس نداءً باالسم  

بأغلبية األعضاء عل  أقذ الرأي النهائي فورًا، وبعد ذلك ي قذ الرأي 

 25 وشكرًا.النهائي عل  مشرو  القانو  بالتصويت العادي، 

 



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 77)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

سوف نأقذ رأيكم نداءً باالسم عل  أقذ الرأي النهائي  شكرًا، 

عل  مشرو  القانو  فورًا.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين 

 العام للمجلس.
 5 

نداءً  )وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم

 الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  فورًا( باالسم عل  أقذ
 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 10 موافق.  

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 موافق.  

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موافق.  

 15 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موافق.  

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 20 موافق.  

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.  



 

 6المضبطة       م12/11/2017 ( 78)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو جواد حبيب الخياط:

 موافق.  

 العضو حمد مبارك النعيمي:

 موافق.  

 5 العضو خالد حسين المسقطي:

 موافق.  

 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  

 العضو خميس حمد الرميحي:

 10 موافق.  

 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  

 العضو دالل جاسم الزايد:

 موافقة.  

 15 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موافق.  

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 20 موافق.  

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.  
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

 موافق.  

 العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

 موافق.  

 5 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 موافق.  

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 موافق.  

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 10 موافق.  

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 موافق.  

 العضو علي عيسى أحمد:

 موافق.  

 15 عبدالجبار الكوهجي:العضو الدكتورة فاطمة 

 موافقة.  

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 موافق.  

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 20 موافق.  

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.  
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 العضو نوار علي المحمود:

 موافق.  

 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.  

 5 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

. هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  باإلجما موافق. موافقة  

 بصفة نهائية؟
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 جهودمم عل  نشكرمم ذ  يقر مشرو  القانو  بصفة نهائية.  

  مانات، فيه والدستور للدستور، وفقًا  سير األمور ا  شاء و  

فقط  .لكم محسوب شيء اليوم  نجا ه  م فما جميعًا، لكم فشكرًا

 15مجلس الشورى بشأ  المشارمة في أعما  الدورة لدينا  قرير  ،للعلم

التاسعة والثالثين للجنة التوجيهية للم  مر البرلماني لمنظمة التجارة 

المنعقد في مقر اال حاد البرلماني الدولي بجنيف قال  الفترة العالمية، 

 ؟عليههل هنا  مالحظات فسبتمبر،  27 ل   26من 
 

 20 )ال توجد مالحظات(

 الرئيـــــــــــــــس: 

سوف ن جل مناقشة البندين المتبقيين من جدو  األعما   ل  و 

قبر أود أ  أ فه لكم  حت  لديأ  أرفع الجلسة  قبل الجلسة القادمة.

بند ما يستجد من أعما . يسرني أ  أحيطكم علمًا باجتيا  األمانة 

 25العامة للمجلس ممثلة في  دارة  قنية المعلومات عمليات التدقيق السنوي 
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الذي  م من م، 2017لعام ال اصة بشهاد ي جودة أمن و قنية المعلومات 

هادة في دولة اإلمارات العربية قبل الشرمة األلمانية الم ولة بمنح الش

، حيث  صادف هذا العام قضو  الشرمة نفسها TUVالمتحدة الشقيقة 

شرمة مانحة ونها لتحكيم و قييم مدى ن اهة وجودة الت امها م

 5للشهادة، بحسب المعايير واالشتراطات من قبل حكومة دبي، وقد  م 

قنية المعلومات اقتيار األمانة العامة لمجلس الشورى ممثلة في  دارة  

لتثبت الشرمة دقتها واحترافية  جراءا ها في التدقيق والفحص،  اجًذنمو

حيث جاءت النتائج مشرفة، و ثبت بكل جدارة مهنية واحترافية  دارة 

م. 2015 قنية المعلومات، واستحقاقها للشهادات الصادرة لها منذ سبتمبر 

 10ا بالجهود التي اسمكم جميعًبوبهذه المناسبة أود أ  أشيد باسمي و

 بذلها األمانة العامة للمجلس، و دارة  قنية المعلومات من أجل موامبة 

 قر التطورات في مجا  أمن و قنية المعلومات، متمنين لهم مل التوفيق 

 فضلي هذا ما أحببت  بالغكم به في نهاية هذه الجلسة.  والنجاح.

 األقت دال  جاسم ال ايد. 

 15 

 :دالل جاسم الزايد العضو

هذا اإلنجا ، شكرًا سيدي الرئيس، نحن أيضًا بدورنا نبار  لك  

ولجميع موظفي  دارة  قنية المعلومات. لدي طلب بناء عل  ما و   لنا 

بشأ  البيا  الذي يستنكر حادث  فجير أنبوب نفط منطقة بوري، 

 20و كلم فيه عدد من اإلقوة، ولكن أحببنا أ  نتطر   ل  الفقرة الثالثة 

ويشدد مجلس الشورى عل  أ  هذا العمل »التي  نص عل : منه 

عل   دانة العمل اإلرهابي الذي   نصأ   ضاف فقرة  وأرى ،«اإلرهابي...

و ارة الداقلية ــ بأيادي  نظيمات  رهابية عن  م ــ وفقًا للبيا  الصادر 
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 بحسب ــ الفقرة هذه  ضاف أ  فأ من   يرا ، من و وجيهًا دعمًا  تلق 

 .وشكرًا األمر، هذا عل  األعضاء من عدد با فا  وذلك ــ البيا 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5وبهذا ننهي هذه الجلسة، . الفقرة هذه  ضاف  ذ  شكرًا، 

 أشكرمم جميعًا. وأرفع الجلسة. 

 

 

 ظهرًا( 12:00)رفعت الجلسة عند الساعة 

 10 

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  لمجلس الشورىاألمين العام 

 

 


