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 مضبطة الجلسة العاشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 10الرقـم:    

 هـ1439ربيع األول  22التاريخ:   

 م2017ديسمبر  10     

 

 15عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور االنعقاد العادي الرابع 

بمقر المجلس من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى 

ي ناثالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد ال

هـ الموافق العاشر من شهر ديسمبر 1439ربيع األول  شهر والعشرين من

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

 20 مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ــــــ اد. ـــــــ ـــــــ ــــــم بهـ ـــــــ ــــــد .براهيـ ـــــــ ـــــــ  العضو أحمـ

ـــداتور أحمـــد ســـــــــــالم العري .  العضــــــــو ال

 العضــــــــو بســــــــــــام .ســــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

ــــمــــهــــ  . ــــعضــــــــــــو جــــاســــــــــــم أحــــمــــد ال  ال

ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــال   مـــــحـــــمـــــد فـــــ ـــــرو.ال

ـــبـــي.  الـــعضـــــــــــو جـــمـــعــــة مـــحـــمــــد الـــكـــع

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

فا ـــــــــل. لداتورة جهاد عبدا. ال  العضــــــــو ا

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــ ـــــيـــــا .

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا. عــــــبــــــا .

ــــمــــي. ــــعــــي ــــن ــــعضــــــــــــو حــــمــــد مــــبــــار  ال  ال

 الــعضـــــــــو لــــالــــد حســــــــــيــن الــمســـــــــقــطــي.

 الــــعضـــــــــــو لــــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســـــــــــلــــم.

 الــــعضـــــــــــو لــــمــــيــــس حــــمــــد الــــرمــــيــــحــــي.

 د الــــمــــنــــاعــــي.الــــعضــــــــــــو درويــــ  أحــــمــــ

ــــــد. ــــــ اي ــــــعضــــــــــــــو دالل جــــــاســــــــــــــم ال  ال

ــــــر . ــــــدا. ف ــــــعضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عــــــب  ال

 الـــــعضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.

ـــ يــــد. ـــم ـــيــــل ال ـــيــــة لـــل ـــعضـــــــــــو ســــــــــــام  ال

 العضــــــــو الـــداتور ســــــــعيـــد أحمـــد عبـــدا..

لداتورة ســــــــوســــــــن حاجي  قوي.  العضــــــــو ا

 الـــــعضــــــــــــو صــــــــــــاد  عـــــيـــــد  ل رحـــــمـــــة.

ــمــعــــاودة. ــعضــــــــــو عــــادل عــبــــدالــرحــمــن ال  ال

ير. لعضـــــــــو عبــــدالرحمن محمــــد جمشـــــــــ  ا
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 لعضــــــــو عبدالوهاب عبدالحســــــــن المنصــــــــور.ا

ـــــي عـــــيســـــــــــــ  أحـــــمـــــد. ـــــعضـــــــــــــو عـــــل  ال

 العضــو الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

 الـــــعضـــــــــــــو فـــــ اد أحـــــمـــــد الـــــحـــــاجـــــي.

 العضــــــــو الــداتور محمــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الداتور محمد علي محمد ال  اعي.

 العضــــــــو الداتور منصــــــــور محمد ســــــــرحا .

 العضـــــــــو نــــانســـــــــي دينــــا .يلي لضـــــــــوري.

ـــــو ـــــعضـــــــــــــو ن ـــــود.ال ـــــحـــــم ـــــم ـــــي ال ـــــل  ار ع

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

 

 طريف  ل .براهيم عبدالجليل السيد سعادةوقد حضر الجلسة 

 األمين العام لمجلس الشورى. 

 من:  الهذا وقد مثل الحكومة 

معالي الشـــــيخ لالد بن علي  ل لليفة و ير العدل والشـــــ و    -1

 5 اإلسالمية واألوقاف. 

ســعادة الســيد  انم بن فضــل البوعينين و ير شــ و  مجلســي   -2

 الشورى والنواب. 

 

 اما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 10 :واألوقاف اإلسالمية والش و  العدل و ارة من 

 .قانوني مستشار لليفة  ل لليفة بنت نورة الشي ة الداتورة -
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 والنواب الشورى مجلسي ش و  و ارة من: 

 لش و  المساعد الوايل العيد محمد عبدالعظيم السيد -1

 .والنواب الشورى مجلسي

 .قانوني مستشار عاشور جاسم أابر السيد -2

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

 

 : من و ارة الدولة لش و  الدفا 

القضاء  رئيسالداتور يوسف راشد فليفل  حقوقيالعميد  -1

 .العسكري التميي  محكمة ورئيس ،العسكري

 10.براهيم جوهر .براهيم رئيس الش و   حقوقي مقدمال -2

 القانونية.

 

اما حضرها الداتور أحمد عبدا. ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والداتورة فو ية 

 15قات واإلعالم يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العال

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والداتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، اما حضرها عدد من مديري 

 20 معاليقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح اإلدارات ورؤساء األ

 الرئيس الجلسة:

 

 :الرئيـــــــــــــــس

بسم ا. الرحمن الرحيم، أسعد ا. صباحكم بكل لير، نفتتح 

 25الجلسة العاشرة من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، 
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ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. 

  فضل األخ عبدالجليل .براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس. 
 

 :للمجلس العام األمين
 5السالم عليكم ورحمة ا. وبراا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا. صباحكم جميعًا بكل لير،

 بالمملكةال من أصحاب السعادة: أحمد مهدي الحداد في مهمة رسمية 

السيد  ياء و ،الداتور عبدالع ي  حسن أبلوبتكليف من المجلس، 

الداتور وللسفر لار  المملكة،  البحارنة صاد  وسمير ،الموسوييحي  

 10عبدالع ي  عبدا. العجما  لظرف صحي طارئ منّ ا. عليه بالصحة 

 والعافية، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 15.ل  البند التالي من جدول األعمال وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

فهل هنا  مالحظات عليها؟  فضل األخ بسام مضبطة الجلسة السابقة، 

 .سماعيل البنمحمد.
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 20: في 56شكرًا سيدي الرئيس، لدي مالحظتا  في الصفحة  

 فوائد سداد» عبارةال لتصبح «فوائد»( أرجو . افة المة 7السطر )

.ل  المة  «سديم»( أرجو  غيير المة 22وفي السطر ) ،«العام الدين

 وشكرًا.  ،«سيادية»
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات ألرى؟ شكرًا،
 

 )ال توجد ملحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس

لدينا بيا  بمناسبة  عليها من  عديل. ىسيجر.ذ   قر المضبطة بما  

احتفاالت مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلو  جاللة 

الملك المفدى،  فضل األخ عبدالجليل .براهيم  ل طريف األمين العام 

 5 للمجلس.

 

 األمين العام للمجلس:

شكرًا سيدي الرئيس، بيا  مجلس الشورى بمناسبة احتفاالت  

لمجيد وعيد جلو  جاللة الملك مملكة البحرين بالعيد الوطني ا

 10 حضرة جلو  بذارىالمفدى: بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين 

 يتشرف :المجيد الوطني والعيد المفدى البالد عاهل الجاللة صاحب

.ل  مقام  والتبريكات التهاني  يات أصد  يرفع بأ  الشورى مجلس

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس   ل لليفة عاهل البالد 

صاحب السمو الملكي األمير لليفة بن  .ل المفدى حفظه ا. ورعاه، و

 15صاحب  .ل سلما   ل لليفة رئيس الو راء الموقر حفظه ا. ورعاه، و

السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل لليفة ولي العهد نائب القائد 

يبار  واألعل  النائب األول لرئيس مجلس الو راء حفظه ا. ورعاه، 

هذه المناسبة الوطنية المجيدة، داعيًا بلشعب مملكة البحرين الم لص 

المول  ع  وجل أ  يديم ال ير والنماء عل  المملكة والقيادة الرشيدة 

 20س يبقيها في أمن وأما  وع ة و قدم وا دهار. .  مجل أ وشعبها الوفي، و

الشورى لينته  هذه المناسبة الوطنية، ليُجدد العهد والوالء للقيادة 

لمكانة المتقدمة التي حققتها با، ويعبّر عن ف ره واعت ا ه الحكيمة

سترا يجيات وال طط والبرامج التنموية مملكتنا الغالية، بفضل اال

الشاملة التي يقودها جاللة الملك المفدى، و حظ  بدعم اامل من 
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ة الموقرة. ويرى مجلس الشورى أ  المشرو  اإلصالحي لجاللة الحكوم

ثابتة نحو  حقيق   الملك المفدى مكّن المملكة من السير وفق لط

أفضل الممارسات الديمقراطية، وجعلها دولة الم سسات والقانو ، التي 

 قوم عل  مبدأ الفصل بين السلطات، و كفل الحقو  السياسية والمدنية 

 5و  من بأ  مبادئ التعاي  والمحبة والسالم هي البوصلة  لجميع أبنائها،

نحو التنمية المستدامة التي  تحقق بمستويات متصاعدة في المملكة. 

ويعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة المباراة، عن اعت ا ه البالغ 

يسجلو  المنج ات الوطنية،  نبأبناء مملكة البحرين األوفياء، الذي

البحرين في المحافل العربية والدولية، وي ادو  ويرفعو  اسم مملكة 

 10ريادة المملكة في المجاالت األدبية والثقافية واالقتصادية  دائمًا

المناسبة يجدد مجلس الشورى  أايده  بهذهوالسياسية واالجتماعية. و

دعم التشريعات والقوانين اافة التي  ع   قيم المواطنة واالنتماء 

نحو الدفع بمسيرة العمل التشريعي .ل   فا ٍ  ، والعملالغاليةلمملكتنا 

أرحب، وجعلها نموذجًا متطورًا ومتمي ًا، بما يحقق  طلعات وطموحات 

 15القيادة الحكيمة حفظها ا. ورعاها، ويلبي  مال شعب مملكة 

 البحرين، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وال اص اآل  .ل  البند التالي من جدول األعمال  وننتقلشكرًا،  

 20بالرسائل الواردة،  فضل األخ عبدالجليل .براهيم  ل طريف األمين العام 

 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد   

 25أحمد بن .براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انته  .ليه 
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م 2017( لسنة 36و  رقم )مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقان

م بشأ  حظر 2001( لسنة 4( من المرسوم بقانو  رقم )3بتعديل المادة )

.حالته .ل  لجنة  وقد  متومكافحة  سل األموال و مويل اإلرهاب. 

الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني مع .لطار لجنة الش و  

 5التصديق عل  ا فاقية ال دمات التشريعية والقانونية. ومشرو  قانو  ب

الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق 

.ل  لجنة الش و   .حالتهوقد  مت م. 2017( لسنة 24للمرسوم رقم )

ال ارجية والدفا  واألمن الوطني مع .لطار لجنة الش و  التشريعية 

قانو  بالتصديق عل  اال فاقية بين حكومة مملكة والقانونية. ومشرو  

 10البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال 

الضريبي الدولي و طبيق قانو  االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية 

(FATCA )لسنة( 26) رقم للمرسوم المرافق والثاني، األول وملحقيها 

 واألمن والدفا  ال ارجية الش و  لجنة .ل  .حالتهوقد  مت م. 2017

 قانو  ومشرو . والقانونية التشريعية الش و  لجنة .لطار مع الوطني

 15 وحكومة البحرين مملكة حكومة بين ا فاقية عل  بالتصديق

 و قصي منع قصد المتبادلة اإلدارية المساعدات حول التونسية الجمهورية

 لسنة( 37) رقم للمرسوم المرافق الجمراية، الم الفات)عقاب(  و جر

 واألمن والدفا  ال ارجية الش و  لجنة .ل  .حالتهوقد  مت م. 2017

 من مقدمة ورسالة. والقانونية التشريعية الش و  لجنة .لطار مع الوطني

 20 محمد و هوة  قوي، حاجي سوسنالداتورة : األعضاء السعادة أصحاب

 .سماعيل وبسام المحمود، علي ونوار ال ايد، جاسم ودالل الكواري،

 جمعية .نشاء بشأ  بقانو  االقتراح استرداد طلب بشأ  البنمحمد،

 طلب عل  بالموافقة المجلس لطارإل. البحرين ومرشدات اشافة

 .وشكرًا بقانو ، االقتراح استرداد

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

اآل  .ل  البند التالي من جدول األعمال وال اص  وننتقل، شكرًا 

بألذ الرأي النهائي عل  مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  

الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات ال اصة العاملة في 

 5ميدا  الشباب والريا ة والم سسات ال اصة، الصادر بالمرسوم بقانو  

معد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من م )ال1989( لسنة 21رقم )

قانو  في مجموعه المشرو  مجلس الشورى(، وقد وافق المجلس عل  

 الجلسة الما ية، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟في 

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 مرسومال بمناقشة سنبدأ .ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

 رقم بقانو  المرسوم أحكام بع  بتعديلم 2017 لسنة( 37) رقم بقانو 

 15 مصاب الو ير معالي  أل مناقشته سنقدم التوثيق، بشأ م 1971 لسنة 14

 عل  اليوم حضوره نقدر ونحن والعافية، الصحة يعطيه ا. برد، بن لة

 النقاش يكو  أ  ا. شاء .  ونأمل .الصحية الوعكة هذه من الر م

 مقررة  قوي حاجي سوسن الداتورة األلت من وأطلب ومرا ًا، قصيرًا

 .فلتتفضل المنصة .ل  التوجه اللجنة

  20 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 في المضبطة.شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير  
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 :الرئيـــــــــــــــس

 في المضبطة؟هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير  

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 في المضبطة..ذ  يتم  ثبيت التقرير  

 

 (64صفحة  /1)انظر الملحق 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلي األلت مقررة اللجنة.  

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 15شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانو  مو و   

الدراسة والبحث واطلعت عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأنه، 

و بودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، 

الدستورية وانتهت .ل  ما يلي: سالمة المرسوم بقانو  من الناحيتين 

سواء من الناحية الشكلية أو اإلجرائية أو المو وعية، القانونية و

 20( من الدستور، وقد  وافرت 38فالمرسوم بقانو  صدر بموجب المادة )

 وعر ه .صدارهفيه الشرو  الواردة في المادة المذاورة من حيث فترة 

 رأدوا بين فيما حدث .ذا» أنه عل ( 38) المادة  نص .ذ المجلسين، عل 

 مجلس حل فترة في أو النواب ومجلس الشورى مجلس من ال انعقاد

 للملك جا  التألير،  حتمل ال  دابير ا  اذ في اإلسرا  يوجب ما النواب
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  كو  أال عل  القانو ، قوة لها  كو  مراسيم شأنها في يصدر أ 

 وعليه م،2017 سبتمبر 27 بتاريخ .صداره  م حيث. «للدستور م الفة

العادي  االنعقاد دوري بين البرلما   ياب أثناء صدر بقانو  المرسوم فإ 

 المرسوم لهذا ما.ل   نظرًا الرابع، التشريعي الفصل من والرابع الثالث

 5 االر قاء عل  والحرص والتنافسية العدالة مبادئ  ع ي  في أهمية من

 و ارة  عانيه ما ومساندة بالتوثيق، المتعلقة الحكومية ال دمات بمستوى

 التوثيق معامالت في  ألير من حاليـًا واألوقاف اإلسالمية والش و  العدل

  دلالً  استدع  مما والمستثمرين، المتعاملين عل  سلبـًا ينعكس مما

 عدل اا ب  رليص لالل من التوثيق مستوى لتحسين سريعـًا حكوميـًا

 10 و.جراءات واشتراطات لضوابط وفقـًا التوثيق موظفي  ير من لاص

  لية و وفير بها المصرح األعمال عل  واإلشراف التنفيذ صحة لضما 

 أحد أصبح والمعامالت المستندات  وثيق أ  .ل  باإل افة متمي ة،

 الحلول .يجاد معه يل م مما المملكة في المستثمرين أمام المعوقات

 يةالرؤ مع يتناسب ما وهذا واألجانب، البحرينيين للمستثمرين المناسبة

 15 واسع بشكل المملكة أسوا  فتح .ل   سع  التي 2030 االقتصادية

 ــ المعوقات . الة معه يتوجب ما وهذا األجنبية، االستثمارات واجتذاب

 من عدد في التألير .ل    دي التي ــ التوثيق بإجراءات المتعلقة وب اصة

  م. وقد المعامالت اثرة بسبب التوثيق بمكتب  تم التي المعامالت

 دور من الثانية الجلسة في الشورى مجلس عل  بقانو  المرسوم عرض

 20 15 بتاريخ المنعقدة الرابع التشريعي الفصل من الرابع العادي االنعقاد

 المادة من الثانية الفقرة عليه نصت ما مع يتناسب وهذا م،2017 أاتوبر

 ومجلس الشورى مجلس من ال عل  المراسيم هذه عرض ويجب» ذا ها

 أو قائمين المجلسا  اا  .ذا صدورها  اريخ من شهر لالل النواب

 الحل حالة في الجديدين المجلسين من لكل اجتما  أول من شهر لالل
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 ولمس ديباجة من بقانو  المرسوميتألف . «التشريعي الفصل انتهاء أو

  جي  التي مكررًا( 1) برقم جديدة مادة منه األول  المادة  ضيف مواد،

 المادة أما .العدل اا ب شرو  .ل  . افة الترليص منح العدل لو ير

 رقم بقانو  المرسوم من( 5)و( 2) الماد ين نصي استبدلت فقد الثانية

 5 من الثالثة المادة استبدلت حين في .التوثيق بشأ م 1971 لسنة( 14)

 .(العدل دائرة رئيس) بعبارة( العدل بش و  المعني الو ير) عبارة المرسوم

 .الال مة القرارات .صدار العدل لو ير أجا ت فقد الرابعة المادة أما

 االر قاء .ل  بقانو  المرسوم. يهدف  نفيذية ال امسة المادة وجاءت

 أجا  حيث والتنافسية، العدالة و حقيق الحكومية ال دمات بمستوى

 10 أعمال ال أو ببع  للقيام لاص عدل لكا ب  رليص منح العدل لو ير

 لتفادي المرسوم هذا وجاء محددة، و.جراءات شرو  وفق وذلك التوثيق،

 اإلسالمية والش و  العدل لو ارة التابعة التوثيق مكا ب  عانيه ما

 طلبات من المت ايدة األعداد بسبب المعامالت .نجا   ألر من واألوقاف

  وثيق في سرعة من ال اص القطا  يحتاجه عمَّّا ناهيك التوثيق،

 15 عل  قادرين لاصين عدل لكتـّاب المجال فتح طريق عن المستندات

 حاجا هم، مع  تناسب التي األوقات لالل وذلك السو  متطلبات  لبية

  ع ي  بغية اإلنجلي ية باللغة التوثيق لدمات  وفير .ل  الحاجة .ل  . افة

 اللجنة.  ثمن المالي القطا  في ولاصة المملكة .ل  االستثمارات جذب

 وحرصهم حاليـًا، التوثيق عل  القائمو  به يضطلع الذي الكبير دورال

 20 التي العديدة الضغوطات ظل في دقة بكل التوثيق معامالت .نجا  عل 

  لك من التقليل في سيسهم بقانو  المرسوم أ  م ادةً  لها، يتعر و 

 من العديد هنا . المملكة في التوثيق بمستوى وسير قي الضغوطات،

 السعودية،: ومنها ال اص العدل اا ب بنظام  ألذ التي العربية الدول

( 123) المادة أ  .ل  اإلشارة  جدر. والج ائر واليمن، وقطر، والمغرب،
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 المراسيم بشأ   سري»: عل   نص الشورى لمجلس الداللية الالئحة من

 عليها المنصوص القوانين مشروعات بمناقشة ال اصة اإلجراءات بقوانين

 أو بالموافقة المراسيم هذه عل  المجلس ويصوت الالئحة، هذه في

: الشورى لمجلس الداللية الالئحة من( 78) للمادةووفقـًا . «الرف 

 5 التي الحاالت -: أاآل ية الحاالت في باالسم نداءً الرأي ألذ يجب»

 من أبدي وما مناقشات من دار ما  وء في. «لاصة أ لبية فيها يشتر 

 عل الموافقة ب  وصي اللجنة فإ  بقانو ، المرسوم دراسة أثناء  راء

 المرسوم أحكام بع  بتعديلم 2017 لسنة( 37) رقم بقانو  المرسوم

 .صداره شرو  لتوافر التوثيق، بشأ م 1971 لسنة( 14) رقم بقانو 

 10 عل  معروض. واألمر الدستور من( 38) المادة في عليها المنصوص

 .وشكرًا الال م، ال  اذ الموقر المجلس

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 جهاد الداتورة األلت  فضلي مالحظات؟ هنا  هل شكرًا، 

 15 . الفا ل عبدا.

 

 :الفاضل عبداهلل جهاد الدكتورة العضو

ال عام والبحرين قيادةً وشعبًا ب ير.  الرئيس، سيدي شكرًا 

بداية أود أ  أ وجه بالشكر .ل  لجنة الش و  التشريعية والقانونية عل  

 20هذا التقرير. مما ال شك فيه أ  هذا المرسوم بقانو  يمثل نقلة نوعية، 

 أوائل كاد  كو  مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من 

م لص صة التوثيق من أجل  سريع و يرة الدول العربية التي  طبق نظا

  عدد المعامالت ابير جدًا مقارنة أ .نجا  المهمات، حيث من المالحظ

بالهيكل الوظيفي، وهذا يتطلب اإلسرا  في فتح الباب أمام مكا ب 
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التوثيق ال اصة. وس الي .ل  معالي و ير العدل والش و  اإلسالمية 

و قييم أداء مكا ب التوثيق  واألوقاف بشأ  لطة الو ارة لمتابعة

ال اصة، هل لدى الو ارة لطة لتفادي المشاال التي قد  طرأ 

مستقبالً، للتأاد أ  هذه المكا ب  راعي اإلجراءات القانونية في 

 5 عملها؟ وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .بهـــ اد .براهيــم أحمـــد األخ  فضل شكرًا، 

 

 10 :ــزادبهـ إبراهيــم أحمـــد العضو

 القيادة .ل  نرفع بأ  نفت ر نحن الرئيس، سيدي شكرًا 

 الوطني العيد بمناسبة والتبريكات التهاني  يات أسم  الحكيمة

 القيادة أدرات لقد .ورعاه ا. حفظه الملك جاللة جلو  وعيد المجيد،

 المرسوم جاء لذلك التوثيق، للقيام بأعمال ألرى مكا ب وجود أهمية

 15 ليس وهذا البحرين، مملكة في التوثيق مكا ب أهمية لي اد بقانو 

 بالتوثيق، ومنفردة لاصة مكا ب لديها العالم دول من فالكثير بجديد،

 وأبدت السرعة، بهذه بقانو  المرسوم عل  وافقت عندما أصابت واللجنة

 المناسبة وبهذه. بقانو  المرسوم هذا عل  و ثني   اد التي المالحظات

 .نشاء.ل   ماسة بحاجة أننا نرى الذي المرسوم لهذا  أييدي أؤاد أيضًا

 20 عمليات و سريع التوثيق، عملية  سريع في به ستساهم لما المكا ب هذه

 .وشكرًا التجارية، والمعامالت االستثمار

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 . سلما  علي جميلة األلت  فضلي شكرًا، 
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 :سلمان علي جميلة العضو

بدايةً أشيد بقسم التوثيق بو ارة العدل  الرئيس، سيدي شكرًا 

والش و  اإلسالمية واألوقاف لما يقومو  به من دور ابير، ولدورهم 

المهم سواء فيما ي ص عمل المحاام أو فيما ي ص المعامالت القانونية 

 5التي يقومو  بها لدمة لألفراد، ولدمة للقطا  التجاري وللقطا  العقاري 

هذا  أ  يحقق. نأمل ينالمجهول دومن المعامالت، فهم االجن و يرها

الهدف والغاية التي شر  من أجلها، ونأمل أيضًا أ  المرسوم بقانو  

 كو  هنا  رقابة شديدة من قبل و ارة العدل والش و  اإلسالمية 

واألوقاف عل  عمل مكا ب التوثيق ال اصة، ولصوصًا أننا ندر  أ  

 10وثق ابير في عملية التوثيق، ويجب أ  يتصف بصفات مهمة دور الم

لت امات ولصوصًا فيما يتعلق اجدًا؛ أل  هذه المعامالت  تعلق بحقو  و

بالمعامالت العقارية والمالية و يرهما، وعل  الر م من أننا سننشئ هذا 

النظام الجديد .ال أنني ألش  أ  يكو  اإلقبال عليه قليالً، نظرًا .ل  

ليف التي سيتحملها طالب ال دمة، حيث .  طالب ال دمة التكا

 15سيتحمل  كاليف . افية باإل افة .ل  المبالغ التي ستدفع .ل  الموثق 

الذي سيقوم بتحديد رسومها وأ عابها و ير العدل والش و  ال اص، 

هنا  رسوم أيضًا يجب أ  يستحصلها الموثق واإلسالمية واألوقاف، 

في نجاح هذا  الذلك  مل أال يكو  هذا عائقًال اص لصالح الو ارة؛ 

هذه الرسوم واأل عاب   أال دمة  النظام، بحيث يرى المتعاملو  أو طالبو

 20 شكل عبئًا عليهم، وبالتالي يلج و  .ل  قسم التوثيق لترشيد و قليل 

النفقات التي  تطلبها .جراءات التوثيق. .  هذا المرسوم  وسع في منح 

و ير العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف، ومنها و ع صالحيات لمعالي 

الشرو  و يرها من االشتراطات المذاورة في المرسوم بقانو ، 

وس الي .ل  معالي الو ير: المرسوم و ع عدة شرو  يجب  وافرها في 
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من يمنح  رليص للقيام بكل أو بع  أعمال التوثيق، وحاليًا هنا  

رو  األلرى التي سوف ينص عليها أربعة شرو   قريبًا، فما هي الش

المرسوم بعد أ  يضعها معالي الو ير في الالئحة التنفيذية للقانو ؟ أشيد 

مكررًا من المرسوم بقانو ، الذي ينص  1الوارد في المادة  3بالبند 

 5 م لة جريمة أو جناية في عليه الحكم سبق قد يكو  أالعل : >

 هذا ،<عنه عفو صدر أو باره،اعت .ليه رد اا  ولو األمانة، أو بالشرف

 واألمانة، بالشرف م لة جريمة الش ص ار كب .ذا ألنه جدًا؛ مهم البند

 الترليص، بطلب يتقدم بأ  أحقيته في سببًا يكو  ال االعتبار فرد

. ال اص الموثق مع للمتعاملين و حصين حماية بمثابة سيكو  البند وهذا

 10 الشرو   كو  أ   مل ولكن بقانو ، المرسوم هذا أؤيد ال تام في

 العدل و ير لمعالي والممنوحة المرسوم عليها نص التي والصالحيات

 رقابة  حت  كو  حت  المرسوم يتضمنها أ  نأمل وانا وا حة،

 .وشكرًا المشر ،

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 . ال ايد جاسم دالل األلت  فضلي شكرًا، 

 

 :الزايد جاسم دالل العضو

انت أ من  الكالم في البداية ــ مع  الرئيس، سيدي شكرًا 

 20احترامي لمن طلب الكالم قبلي ــ لكي أو ح بع  النقا  المهمة في 

هذا المرسوم بقانو . األصل أ  التوثيق من ال دمات التي  وفرها و ارة 

العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف في مكتب التوثيق، و م فتح أاثر 

وعة لاصة بالتوثيق، و عتبر عملية التوثيق من مرا  لتقديم لدمات متن

من األعمال التي  تم فيها .جراءات و صرفات قانونية ناقلة للملكية، 
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اما  نظم العالقات بين األفراد بشكل قانوني بحت، ي ضع إلجراءات 

ورقابة الموثق الذي ينظر في هذه األمور، ومن ثم يوثق ويصد  حت  

اعتماده باعتبار أنه  م  وقيعه  يتم يكو  بمثابة المحرر الرسمي الذي

أمام موّثق معتمد من و ارة العدل وم ول بهذه المهام، واألصل أ  من 

 5أراد أ  يُجري ال معامالت التوثيق هذه يجريها في هذه المكا ب؛ 

المرسوم صدر حت  يُنظم مسائل قد  تطلب السرعة في المعامالت 

ولاصة ما أُشير .ليه  ال اصة واذلك  تناسب مع طبيعة المتعاملين،

لار  الدوام الرسمي أو في أيام من أ  بع  المستثمرين قد يأ و  

العطالت، وفي هذه الحالة  كو  مكا ب التوثيق الحكومية مُل مة 

 10بدوام رسمي مُعين ينتهي بانتهاء فترة عمل الدوائر الحكومية، وهذه 

أو عدم  اآللية  ضمن أال نكو  عر ة ل سارة مثل هذه المعامالت

مستوى الالواقع العملي أثبت أ  عددًا ابيرًا من الدول عل   .. مامها

الغربي ألذت بهذا النظام؛ واألمر ي ضع لشرو   ير  المستوىوالعربي 

يسيرة، بل ي ضع لشرو   شمل الترليص وصفات طالب الترليص 

 15 و ندر   حتها أمور اثيرة، وأهمها ــ اما أشارت األلت جميلة 

ــ أ  من الشرو  الواجب  وافرها أال يكو  الموثق قد  م ا هامه  سلما 

نحن  .في أي من قضايا األمانة وليانة الشرف حت  ولو رد .ليه اعتباره

نعرف أنه بموجب القانو  .ذا رد .ل  الش ص اعتباره فإ  األمر يعد 

 اأنه ال  وجد عليه أي سوابق معينة ويستطيع أ  يباشر أي عمل يشاء،

 20ولكن في هذه الحالة حت  مع رد االعتبار يُعد من األش اص الذين ال 

يحق لهم ممارسة هذا العمل، أيضًا عُومِلَّ الموثق ال اص معاملة الموظف 

العام، و.ذا عُومِلَّ معاملة الموظف العام فإنه في حالة قيامه بأي  صرفات 

المعلومات أو م الفة للقانو  بأ  قام مثالً بالت وير أو عدم التحقق من 

أورد بيانات ااذبة فإنه وفقًا لقانو  العقوبات .ذا قام أي ش ص بأي 
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من هذه األفعال وهو في حكم الموظف العام فإ  ذلك يعتبر من الظروف 

المشددة، أي  ُشدّد عليه العقوبة. أيضًا أُعطيت الو ارة صفة الضبطية 

سجل القضائية، واذلك صفة التفتي ، أي أنه سوف يكو  هنا  

رسمي معتمد، وال عملية يجريها الموثق البد أ  يُثبتها في سجل 

 5رسمي، وبالتالي .ذا  بين أنه لالف أحكام هذا المرسوم أو لم يلت م 

بلوائحه فإنه يجو  لو ير العدل  لق هذا المكتب باعتبار أنه لالف 

األنظمة، مع بقاء حقه في الطعن عل  هذا القرار. األمر اآللر، صالحية 

توثيق لن  ُمنح حت  يتم استيفاء جميع األعمال الال مة إللضاعها ال

بع  األعمال التي سيجي ها و ير العدل بموجب للمكا ب ال اصة، و

 10هي التي سيصرح لهم القيام بها، وليس ال أعمال التوثيق.  فقطقراره 

هذه أهم األمور التي وردت في هذا الجانب، وحت  الرسوم   ضع 

الو راء عند  عيينها، والمقابل الذي سيشكل فرقًا في  لموافقة مجلس

هذا الجانب هو األمور التي ستكو  مقابل المبلغ المالي الذي سيتقا اه 

من يُعط  صالحية .برام مثل هذه التصرفات مع المتعاملين معه، 

 15 وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ لميس حمد الرميحي. 

 

 20 حمد الرميحي:خميس  العضو

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول .ل  جميع اإللوة الذين  

أ  أهمية المرسوم  كمن سبقوني بالحديث عن هذا المرسوم؛ ال شك 

، ويحقق 2030في أنه يع   الفرص االستثمارية للبحرين ولرؤية البحرين 

الفرص جميع من حولنا يتصيدو  مبدأ التنافسية في ذلك. النا نعلم أ  
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االستثمارية، ولصوصًا في هذه الظروف االقتصادية، ولذلك هذا 

المرسوم يع   هذه الفرص، وأيضًا ــ اما أشار من سبقني بالحديث 

من اإللوا  ــ هنا   مانات اافية للرقابة عل  الموثق ال اص، منها 

ــ اما أشارت األلت دالل ال ايد ــ أنه ستتم معاملة الموثق ال اص مثل 

 5وظف العمومي في  طبيق أحكام قانو  العقوبات واعتبار ذلك ظرفًا الم

مشددًا، وفي المادة الثانية من المرسوم ي دي الموظف أو الموثق ال اص 

اليمين أمام الو ير المعني بش و  العدل أسوة بكا ب العدل والموثق 

ال اص المساعد في مكا ب التوثيق العمومية، وبالتالي ال يمكن .ال 

افق عل  هذا المرسوم ألهميته في .نجا  أعمال التوثيق، ولصوصًا أ  نو

 10مع ما يواجهه مكتب التوثيق من ا دحام شديد عل  أعمال التوثيق في 

ظل التوسع االقتصادي، وأيضًا  وسع المجتمع البحريني بعد أ  اا  

مجتمعًا صغيرًا، واليوم هو مجتمع ابير، وبالتالي البد أ   واجه 

جعل الحكومة  لجأ .ل  هذا مما ق العامة  غطًا شديدًا مكا ب التوثي

ال يار لسد النقص ومواجهة الضغط الشديد عل  مكا ب التوثيق، 

 15 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األلت  هوة محمد الكواري.  

 

 20 زهوة محمد الكواري: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، صباح ال ير، والشكر موصول .ل   

للجنة عل  هذا التقرير. المرسوم بقانو  يُمثل نقلة نوعية في استكمال ا

ما  مت مناقشته من اإللوة اإلجراءات المتعلقة بالتوثيق، ولكن بعد

األعضاء لدي استفسارا  حول الرسوم والمعايير التي سيتم عل  أساسها 
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 .صدار الرسوم المحددة التي سيفر ها معالي و ير العدل، وأيضًا فيما

ي ص المادة الثانية التي لها عالقة بالترجمة: فما هي الشرو  التي سيتم 

عل  أساسها اعتماد المكا ب أو األش اص في الترجمة؟ أل  الترجمة 

لها .  هي ج ء مهم في هذا المو و ، ولصوصًا في التوثيق، حيث 

 5بع  المعايير، وس الي مرة ألرى: ما هي المعايير التي سيتم عل  

 عتماد المكا ب التي  قدم لدمة الترجمة؟ وشكرًا.أساسها ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األلت الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  
 10 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

شكرًا سيدي الرئيس، صباح ال ير جميعًا، سبقتني األلت  هوة  

الترجمة، ولكن هل  من  الكواري بالحديث حيث انت سأ كلم عن

الشرو   وفير مترجم معتمد في المكتب أم من الممكن للمكتب أ  

 15يألذ الوثيقة ويترجمها عند أي ش ص؟ ألننا نعرف أ  . افة أي حرف 

أو نقصا  أي حرف في الكلمات ي دي .ل   غيير في الصيا ة، ولذلك 

 ب  مل أ   كو  هنا  شرو  قوية جدًا لتعيين المترجمين في مكا

التوثيق، ولاصة أ  هذا التوثيق لاص ولارجي، وليس مكتب  وثيق 

 ابعًا للحكومة، لذلك أرجو من و ارة العدل أ   ضع  من شرو  

 20 وظيف المترجمين أ  يكو  المترجم قد لضع المتحانات من قبلهم أو 

 من قبل مكتب معتمد م تص في  رجمة مستندات التوثيق، وشكرًا.
 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

 شكرًا،  فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 

 25 
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستغل النقاش في هذا المرسوم بقانو   

المهم ألؤاد مسألة نحن في أمسّ الحاجة .ليها وهي قضية االستثمار 

أهم  ــ والكل يعمل عل   شجيع االستثمار ــ في البلد، وأعتقد أ 

 5االستثمار في البلد هم الو راء، أعني دعم األش اص الذين يستطيعو  

أ  يألذوا هذا المو و  بكامل الجدية، وهم يفعلو ، ذلك أننا حقيقة 

ننقل ما نسمعه ونعيشه في الشار ، هنا  من يُثني ثناء عطرًا جدًا عل  

االستثمار جو البحرين االستثماري، ومن أهم القضايا التي  دعم 

التشريع، أعني التشريع السلس والوا ح الذي يدلل المستثمر وهو يعلم 

 10فيه ما له وما عليه، ومن جانب  لر سهولة اإلجراءات التي يحتا  .ليها 

المستثمر، وهذه الها .جراءات   تص بالو ارات الم تلفة، ومن أهمها 

  اإلسالمية طبعًا قضايا القوانين التي   تص بها و ارة العدل والش و

واألوقاف، وهم بال شك محل ثناء من الجميع، وأنقل ما يقوله 

المستثمرو  من الثناء عل  قضية الو وح في البحرين؛ وأنا أريد أ  

 15أحمّل األخ الع ي  معالي و ير العدل  يادة المس ولية، أل  هذا في 

 الحقيقة أمر نفت ر به نحن، وأيضًا نطالب بأ   كو  البحرين متمي ة،

أل  المستثمر عادة يكو  رجالً مثقفًا فاهمًا واعيًا يدر  البلد دراسة 

متأنية قبل أ  يأ ي .ليها، فلذلك نحن مع الثناء والشكر نذارام 

بالمس ولية التي عليكم  جاه هذا الوطن، ونطلب ال يادة من التيسير، 

 20ونرجو أ   يسروا  الها .لكترونية، أ  العمليةأصبحت اآل ولاصة 

من بوابة األمور للنا ، وأعتقد أ  بيدنا أ  نجذب المستثمرين ولاصة 

 التشريع، وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل معالي الشيخ لالد بن علي  ل لليفة و ير العدل  

 والش و  اإلسالمية واألوقاف. 

 

 5 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

شكرًا سيدي الرئيس، بسم ا. الرحمن الرحيم، حقيقة لقد  

 عودت دائمًا عل  التعامل الراقي والرقيق واللطيف من مجلسكم الموقر 

من رئيسه وأعضائه، وأود أ  أشكرام شكرًا ج يالً عل  البداية 

اللطيفة التي عجلتم بها نظر هذا المو و ، وحقيقة أنني عندما   ي هنا 

 10ما  لكي أ ناق  معكم، وقد  م النقاش في هذا   يكم والي ح

المجلس في العديد من القوانين، وحت  في الدستور، وفي ال مرة 

ألر  باستفادة ابيرة من هذا النقاش. فيما يتعلق بقانو  التوثيق، 

والتعديل الذي أُجري عليه، اانت فكر ه هي أ  هنا   غطًا ابيرًا 

يدة .ل  وجود موثق لاص، ونعني عل  مكتب التوثيق، وهنا  حاجة مت ا

 15موثقًا لاصًا يجب أال يكو  بعيدًا عن رقابة و ارة العدل؛ و ير العدل 

في بع  األنظمة يقولو  عنه .نه حامل األلتام .شارة .ل  التوثيق، وبناء 

عليه اا  البد من و ع .طار قانوني يستطيع فيه و ير العدل أ  يُرلص 

 اص يتم التيارهم بناء عل  معايير بع  أعمال التوثيق أو الها ألش

محددة، و كو  هنا  رقابة عليهم في أدائهم لعملهم، وبالفعل يكو  

 20هنا  نو  من المس ولية عليهم يصل بهم .ل  مس ولية الموظف العام 

حت   كو  المس ولية ابيرة، وأ   كو  هنا  متطلبات أابر فيما 

، أي ال «ليه اعتبارهحت  لو رد .»يتعلق به الء األش اص مثل مسألة 

يُمكن القبول به موثقًا .ذا ما  قدم لهذه المَّهمة؛ هنا  .طار للرقابة 

الصارمة ألذنا عل  العمل فيه مع الحكومة اإللكترونية، أل  طبيعة 
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عمل الموثق ال اص لن  كو  بالشكل الذي  رونه اآل ، وهذا الكالم 

  لطة العمل حت  سيُطبق .  شاء ا. في شهر .بريل، وسأقول لكم اآل

شهر .بريل وماذا سنفعل، في شهر .بريل بالتعاو  مع الحكومة 

اإللكترونية لن يستطيع الموثق ال اص أ  يُبرم أي  صرف .ال من لالل 

 5نظام الحكومة اإللكترونية، فهو يستطيع أ  يصل .ليك في ال 

مكا ، وليس فقط في مكتبه، ولكن .ذا وصل .ليك سيدلل عل  

ة اإللكترونية الذي سوف يتعرف عليه، وسيدلل بطبيعة نظام الحكوم

المعامالت التي  م الترليص له فيها فقط، وال يستطيع أ  يتعداها، 

ويستطيع أ  يُنشئ الوثيقة التي يراد  وثيقها ثم  ُطبع هذه الوثيقة مرفقة 

 10برم  لاص، وفي هذه الحالة  كو  الوثيقة التي  مت طباعتها لدينا 

نراقب أعمال الموثق قبل أ  يوقع الوثيقة، ولكنه نس ة منها حت  

يستمر في عمله، ويوقع األطراف عل  هذه الوثيقة ثم يقوم بمسحها 

 وئيًا مرة ألرى حت  يدللها في النظام، ويورّد األصول، وبهذا النظام 

نعتقد أ  ال عمله سوف يكو  قيد الرقابة، فما  مت طباعته سوف 

 15وى معروفًا لدينا اذلك، وطريقة المراقبة يكو  معروفًا لدينا، والمحت

 ذا  .ل  اآل  منعل  أعداد األعمال التي قام بها سوف  كو  موجودة. 

 أنه ــ ذلك عل  اطلعتم ولعلكم ــ يومين قبل نشرنا سيحدث؟ ماذا الوقت

 ولمسة األول ، المرحلة في العربية باللغة موثقين عشرة هنا  سيكو 

 باللغة يوثق أ  للموثق القانو  هذا يتيح اإلنجلي ية، باللغة موثقين

 20 عالمًا الموثق يكو  أ  يجب  رجمة، ليست المسألة اإلنجلي ية،

 معينة محررات أو بمستندات يتعلق فيما اإلنجلي ية اللغة من ومتمكنًا

 العهدة، سند: محررات 6 وهي  حديدها  م وقد فيها، يتدلل أ  يجب

 لاليا شراة  أسيس وبيا  لاص،  رض ذات شراة  أسيس وعقد

 شرااة وا فا  المحدودة، االستثمار شرااة  أسيس وبيا  محمية،
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 وبناء يوثقها، أ  يستطيع التي هذه واإلقرارات، المحدودة، االستثمار

 له مرلصًا يكو  أ  ويفضل قانونيًا، ش صًا يكو  أ  يجب ذلك عل 

 ينشئ أ  ويستطيع األمر، هذا عل  قادرًا يكو  بحيث أجنبي نظام في

 القوانين بع  المحررات؟ هذه لك أين من: سيقال طبعًا المحررات، هذه

 5 اإلنجلي ية، باللغة موثقة محررات البحرين في لدينا يكو  أ  أ احت

 يحدد، أ  وقافواأل اإلسالمية والش و  العدل لو ير يجو  واذلك

 طريق عن االلتيار سيكو . المرحلة هذه في فقط محررات 6 فحددنا

 ال اص الموثق .ل  للتقدم وقت  لر أ  عن اإلعال  و م امتحانات،

 االمتحانات مسألة في النظر سيتم ذلك وبعد ديسمبر، 20 يوم سيكو 

 10 ذلك وال والتيار،  دريب ويليها وشفهية  حريرية ستكو  التي

 والش و  العدل و ير يدلل ثم لجنة، طريق عن معلن بشكل سيكو 

 قد اإلنجلي ية باللغة يتعلق وفيما. المو و  هذا في وقافواأل اإلسالمية

 أعضاء بواسطة ذلك في المت صصة الشراات ببع  االستعانة  تم

 قرارات 3 وهنا  ومنشورة موجودة الحمد و. الها فاألمور اللجنة،

 15 الضعيف، اإلقبال من لشية وهنا  ال اص، بالموثق يتعلق فيما صدرت

 لدينا الحالي الو ع ظل وفي  عيفًا، سيكو  اإلقبال أ  أعتقد ال وأنا

 في معاملة 28 سيستلم موثق ال أ  معناه وهذا معاملة، ألف 90 اليوم

 عمله، ينهي فلن معاملة ال نظر في ساعة ربع استغر  لو أي اليوم،

ذا  له يرلص من يكو  أ  المهم من هأن وأعتقد شديد،  غط لدينا

 20 ــ أ  ولاصة شيء، ال قبل أوالً  أ ي واألمانة أمانة،و افاءةو مقدرة

 العام، للنظام م الفًا يكو  أال هو لدينا المهم ــ بالتوثيق يتعلق فيما

 جميع ينشئ الذي المحامي وليس لألمر، الموثق مراجعة هي وهذه

 فيما. الج ئية هذه يراجع فقط هو المحرر، في الموجودة االلت امات

 ندلل لم ونحن والرسوم، األ عاب بين فر  هنا  الرسوم، بمعايير يتعلق
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 يكو  قد والموثق، الش ص بين األ عاب مسألة األ عاب، مسألة في

 رسومًا، منك أ قا   ولن أعمالي  من من هذا .  ويقول محاميًا الموثق

 مقابل وستحصلها للدولة هي الرسوم ذلك، مقابل أ عابًا يألذ وقد

 السو   ليات فإ  ال اص القطا  بين يتم فيما ولكن نفسها، المعاملة

 5 وأال البلد في االستثمار دعم نتمن  النا. العالقة هذه  حكم التي هي

 عل  المعاودة عادل األخ وأشكر المو و ، لهذا عائقًا عملنا يكو 

 المتابعة لطة ب صوص. عليها قادرين نكو  أ  وأ من  الجملة، هذه

 ذار ها أاو  قد أنني الفا ل جهاد للداتورة أو ح والتقييم،

 يتجاو ه، أ  يستطيع ال للموثق لاصًا نظامًا هنا  ولكنَّّ عام، بشكل

 10 هذه في النا  بحقو  يتعلق فيما التجاو  هو لدينا ما ألوف أ  ولاصة

 أثيرت، التي التساؤالت ال  طيت قد أاو  أ  أرجو. المرحلة

 .وشكرًا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ الداتور منصور محمد سرحا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي  ساؤل عن اا ب العدل  

ال اص، وطبعًا ستكو  مهمته ابيرة جدًا ألنه سيقوم بقسم من أعمال 

 20تقرير  م االستشهاد التوثيق أو قد يوال .ليه التوثيق بكامله، وفي ال

بدول من منطقة ال ليج العربي ومن منطقة المغرب العربي، وهذه الدول 

دول نامية، وانت أ من  لو  م االستشهاد وذار الدول المتقدمة صناعيًا 

 أل  لديها لبرة في هذا الجانب، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جمال محمد ف رو. 
 

 محمد فخرو: العضو جمال

 5أ م صو ي مع من سبقني في  قديم شكرًا سيدي الرئيس،  

الشكر لإللوة في و ارة العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف والحكومة 

الموقرة عل   قديم هذا المرسوم، وحتمًا سيكو  للمرسوم  أثير .يجابي 

عل  العمل االقتصادي وحت  العمل القضائي والعمل الحقوقي بشكل 

ي البحرين، وسوف ينج  الكثير من األعمال للمستفيدين من هذه عام ف

ـ أ  هذا المو و  ليس بجديد،   10ال دمة، واما  ذار ــ سيدي الرئيس ـ

م، و قدمت 1994وناقشناه ــ بحسب ما أ ذار ــ في مجلس الشورى عام 

سنة  حقق اقتراحنا المنشود.  22باقتراح  نذا ، وأنا سعيد ألنه بعد 

بيا  الذي أدل  به معالي الو ير أو ح الكثير من األمور أعتقد أ  ال

التي قد  كو   ائبة عن األعضاء، وأهمها أ  هذه لدمة ليست بجديدة 

 15عل  العالم، وفي ال دول العالم يوجد موثقو  لاصو ، ويسهلو  العمل 

وعليهم رقابة من الجهات المعنية، وأنا الي ثقة بأ  اإللوة في الو ارة 

اما هذا األمر ــ  رقابة الشديدة في هذا ال صوص، أل سيمارسو  ال

أمر مهم ولطير، وبالتالي ــ ذارت األلت جميلة سلما  وبع  اإللوة 

الرقابة مهمة، والنا ثقة فيمن ستوال .ليهم هذه المهمة، ولن ي تار 

 20لها أي ش ص بل سيكو  ش صًا م هالً وقادرًا عل  العمل، وأ من  

 يع التصويت بالموافقة عل   وصية اللجنة، وشكرًا.عل  الجم
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 25 
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 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه .ل  معالي الو ير:  

عنية، وأيضًا هو الموثق ال اص سيألذ الرسوم ويحولها .ل  الو ارة الم

يألذ أ عابًا من طالب التوثيق، .ذ  الكلفة ستكو  مضاعفة، رسوم 

 5لاصة للو ارة يحولها الموثق ال اص، باإل افة .ل  أ عاب هو سوف 

يتقا اها، ألن يتسبب هذا في  يادة الفة التوثيق؟ وهل سيتر  االلتيار 

 كرًا.لطالب التوثيق بأ  يذهب .ل  الو ارة أو .ل  موثق لاص؟ وش
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 العدل و ير لليفة  ل علي بن لالد الشيخ معاليشكرًا،  فضل  

 . واألوقاف اإلسالمية والش و 
 

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالرسوم، رسوم التوثيق في  

 15ند  ال هذا، عندما البحرين هي من أقل الرسوم مقارنة باإلقليم، ول

نقدم حالً فيجب أ  يراعي البيئة التي سيعرض فيها، هنا  من قال لي 

أ عافها مقابل .نجا   3.نه مستعد أ  يدفع  عف هذه الرسوم أو 

معاملته، هنا  من يريد ذلك، ويوجد منكم من ال يريد أ  يذهب .ل  

 لر من ال يريد أ  يدفع دينارين، و هنا ومكتب التوثيق وينتظر، 

 20دينار مقابل أ   نج   100دينارًا أو  50دينارًا أو  20مستعد أ  يدفع 

النا    تار، ولكن يظل مكتب  لند فمعاملته وهو جالس في محله، 

التوثيق موجودًا للنا ، ور م أنني  دت عدد الموثقين في الفترة الما ية 

فإننا لن نستطيع  غطية ال الحاجات، و وقعي هو أ  هنا  الكثير 

من النا  لن يذهبوا .ل  مكتب التوثيق وسيفضلو  الموثق ال اص، 

 25مكتب التوثيق هو من سيراقب أداء المكا ب ال اصة  من وج ء
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وجميعهم  حت .شراف اا ب العدل، ولذلك عندما  نظر .ل  المسألة 

بشكل الي  جد أ  فيها نوعًا من العدالة، هنا  هذه الرسوم، وهنا  

ا فا  لاص بيني وبين الموثق ال اص. ولنتفرض جدالً أ  لدي محاميًا 

.ليه وقلت له .نني أريد  وايالً و ير ذلك، يتول  جميع أعمالي، وذهبت 

 5الموثق الرسوم من طالب  سيحصلالحالة  هذهوقال لي سأقوم بذلك، في 

ال دمة ويدفعها، أي أنه مجرد يحصلها لصالح الدولة، ولكنه قد يقول 

لي .نني لن  لذ منك شيئًا فأنا أ ول  أعمال اثيرة لك، وهنا   لر 

ناها للسو ، وفي األلير السو  هو سيألذ مقابل ذلك، المسألة  را

الذي يحكم، ونحن مس وليتنا الرقابة الفنية، والنا  سترى األنسب 

 10لهم. أ من  أ  نكو  قد  طينا هذه المسألة بشكل جيد، و وقعي أنها 

ناجحة وستنجح بشكل أابر. ب صوص االستشهاد بالدول الغربية، 

 لاص، موثق لديها ــ اجميعه  كن قريبًا أ لب الدول الغربية ــ .  لم 

 منذ لديها مغطاة المسألة وهذه أمريكا، أو فرنسا أو بريطانيا سواء

 .وشكرًا  من،
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.  
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 20شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أ  أ يف سببًا .ل  ما  فضل به  

معالي و ير العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف. اوني محامية نبرم 

.ذا اا   لاصةوأحيانًا ا فاقيات، ونستغر  فترة في المفاو ات ــ 

األطراف من ال ار  ــ قبل اال فا  النهائي، ويكو  مكتب التوثيق عل  

هنا  مجال للموثق لالطال  عل  ال األمور،  يكو  الووشك اإل ال ، 

 25 هنا  ذلك، و ير فناد  فيالتالي  لليوم األطراف ةوهنا  الفة إلقام
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 من سي صص الذي والمقابل البلد، ومغادرة أعمالهم . مام يريدو  أنا 

 مثل  البًا. األلرى التكاليف أو بالمدفوعات يقار  لن الغاية هذه أجل

 المالي المقابل بأ   بلغه الطرفين، بترا ي .ال يتم ال القانوني العمل هذا

 بطالب مر هن األمر هذا وقبول المبلغ، هذا سيكو  ال دمة هذه ألداء

 5 أ  هو ــ البداية في أادناه ما وهو ــ المسألة هذه في واللغط التوثيق،

 الجانب، هذا في مهام من .ليه أوال ما وي دي موجود التوثيق مكتب

 أي يبرم أ  يريد الذي نفسه العمل صاحب ويطلبها يقررها ال دمة وهذه

 قائم أنه التوثيق لمكتب يذار أمر .، الحمد. التوثيق أنوا  من نو 

 نادرة وقضايا الغالبة، هي  كو   كاد قانونية بحرينية اوادر عل 

 10 القانو  م الفة أو الت وير مسألة المكتب هذا .ل  فيها نسب

 في يعملو  الذين والشابات الشباب عليه يشكر جهد وهو وأحكامه،

 سيدات 3 التوالي عل  بها الفت المكتب هذا .دارة حت  المجال، هذا

 حاليًا، عبدالع ي  لبن  .ل  النجار نورة .ل  السعد .يما  من فا الت

 الهائل الضغط هذا  غطية عل  قادرو  المكتب هذا في العاملو  وفعالً

 15 .لكترونيًا، المعامالت بع  بإنجا  بدأنا عندما وحت . المعامالت من

 أثبتت التطبيقية العملية المسألة ولكن األمور بع  نستصعب انا

 ولاصة التوثيق مكتب في نحر ه  قدم فكل الجانب، هذا في جدواها

 األطراف  كو  وأحيانًا جدًا، مهم أمر الشراات  سجيل مجال في

 اما ولاصة إلبرامه، النهائي اال فا  .ل  الوصول ويتم متعددة المتعاقدة

 20 ال بأ  مفتوحة ليست أي محدودة، معامالت أنها الو ير معالي  فضل

 المعامالت؟ بهذه حددت لماذا سيبرمها، معاملة ال أو قانوني  صرف

 عل  قادرو  فيها المتعاملين أاثر أل  طلبًا األاثر أنها نظري وجهة من

 .وشكرًا المبالغ، هذه مثل دفع
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األلت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 5شكرًا سيدي الرئيس، معالي الو ير أثار ج ئية مهمة جدًا  تعلق  

بأنه يجو  للمحامي الذي يمثل ش صًا أو وايله أ  يقوم بإجراء أعمال 

أنا محامية أمثل ش صًا، التوثيق، هذا ما فهمته من معالي الو ير، مثالً 

 لي المرلص التوثيق بأعمال أقوم أ  يمكننيمنحت الترليص  .ذا فهل

 هذا اا  .ذا الو ير؟ معالي قصده الذي هذا هل موالي، لصالح بها

 10 ير محمود أل  هنا  لشية من  ا وجهً  هذا أ  أرى فإنني المقصود

وس الي   ضارب المصالح عل  حساب أطراف  لرين في المعاملة نفسها،

 لمعالي الو ير: ماذا اا  يقصد بهذه الج ئية التي طرحها؟ وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 العدل و ير لليفة  ل علي بن لالد الشيخ معاليشكرًا،  فضل  

 . واألوقاف اإلسالمية والش و 

 

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

شكرًا سيدي الرئيس، الفكرة الها ليس فيها مسألة  عارض  

 20مصالح، .ذا اا  هنا   عارض مصالح فالمسألة م تلفة، ولكن من 

الممكن أ  ألجأ .ل  أحد المحامين الذين أ عامل معهم وأطلب منه عمل 

واالة مني .ل  ابنتي، هذا األمر ال  شوبه شائبة، ما وجه التعارض، 

 المعايير بع  هنا  أ  ومل صهاالتوثيق نفسه  الفكرة الها في قانو 

 شراة سأنشئ أنني افتر نا لو ولكن عليها، القف  عدم يجب التي
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 منه وطلبنا المحامين، أحد .ل  وذهبنا سلما ، جميلة األلت وبين بيني

 سلما ، جميلة األلت موال اا  المحامي هذا العقد، يكتب أ 

 موجودة المعامالت ال ليست ولذلك ذلك، في مشكلة هنا  ليست

 اا  .  يقول نفسه القانو  أ  .ل  . افة ال اصين، الموثقين عند

 5 لدينا ليس ونحن عنده، نقف أ  فيجب المصالح في  عارض أي هنا 

( code of conduct) ين ل سوف أنه .ل  . افة. ذلك في مشكلة أي

أاثر للموثقين ال اصين ويطبق عل  االثنين. مسألة قواعد  مفصالً

مكافحة  سل األموال و مويل اإلرهاب و عناها عل  الموثق ال اص 

والموثق العام، ر م أ  االشترا  اا  للموثقين ال اصين فقط. نحن 

 10نسير في هذا اال جاه، وأرجو أال يكو  هنا  أي   وف من ذلك، فعل  

الذات هو الذي يدور في ذهننا، ولن يكو  العكس، هذا المو و  ب

 هنا  أي  عارض، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد اللجنة فيما جاءت به من السماح  

اإلسالمية  للمكا ب ال اصة بالتوثيق، وأطالب و ارة العدل والش و 

 20واألوقاف بو ع الرسوم التي  تقا اها مكا ب التوثيق، وأال يتر  الحبل 

عل  الغارب. باإلمكا   يادة نسبة الرسوم في حالة عمل  وثيق في العطلة 

الرسمية وبعد الدوام الرسمي، ويجب عل  الو ارة  شجيع العمل أثناء 

 العطل الرسمية، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 كرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  .ش 

 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 5شكرًا سيدي الرئيس، أرى أ  للمرسوم بقانو  رؤية حميدة،  

وعندما  قدمت به الحكومة فقد اا  القصد منه أ  التوثيق هو أحد 

الراائ  األساسية لجميع المعامالت الموجودة في جميع األنوا ، 

التجارية والجنائية والمدنية وحت  ال اصة، القصد هو  سهيل ومراعاة 

النو  من المعامالت عل  وجه السرعة، وو عت ظروف المحتاجين لهذا 

 10 وم هال هم، لكفاءا هم وابط الموثقين، وو عت  اللتيار وابط 

 المتمثلة المعنية الجهة .ل  و قديمها معامال هم .نجا  لطريقة واذلك

 التوثيق مكتب وبالتحديد واألوقاف، اإلسالمية والش و  العدل و ارة في

 رؤية ذو أنه وأرى جدًا، رائع بقانو  المرسوم . . عليه  شرف الذي

 .وشكرًا والمساندة، الدعم منا  ستحق اريمة حكومية

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 20شكرًا سيدي الرئيس، أود أ  أ يف .ل  الج ئية التي  فضلت  

من قانو  التوثيق الساري و عت نصًا  3بها األلت جميلة سلما ، المادة 

منع فيه اا ب العدل أو موثق  لر من أ  يباشر  وثيق محرر ي صه 

ش صيًا أو  ربطه بأصحاب الشأ  فيه صلة مصاهرة أو قرابة .ل  الدرجة 

الرابعة. أيضًا باعتبار أ  هنا  مبدأ أنه ال يجو  للش ص أ  يصطنع 
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ر التي ال يجو  األلذ بها أمام القضاء دليله بنفسه، أي أنه يعتبر من األمو

. في النهاية لمصالحا عارض  سألةم  التطر  .ل  م وقدفي هذا الشأ  

أنا أشكر ال مالء الم يدين لهذا المرسوم اافة، والشكر موصول 

.ل  معالي و ير العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف. صراحةً يجول في 

 5لفعل  ستحق أ   شكر، أل  لاطري االم أود أ  أقوله له: أنت با

حضور  الدائم معنا في الجلسة العامة عند مناقشة أي قانو  مر بط 

بو ار ك سواء اا  اامالً أو ج ئيًا أمرٌ نضعه محل اعتبار، ألننا اليوم 

لم يتسنَّّ لنا .لقاء أي المة بمناسبة العيد الوطني الذي نبار  فيه لجاللة 

و ولي العهد حفظهم ا. ورعاهم، الملك وسمو رئيس مجلس الو راء وسم

 10ولكننا ن اطب اليوم أيضًا صنا  القرار في البلد في السلطات الثالث 

التشريعية والقضائية والتنفيذية، جعلنا ا. لهم بطانة صالحة، فمت  ما 

 المواطنين لدى انطباعًا  راناأدينا عملنا بإلالص و فا ٍ نكو  قد 

الر ا مجتمعيًا، فشكرًا لك يا  لا ن التي الحكومة سياسة وحققنا

معالي و ير العدل والش و  اإلسالمية واألوقاف، فقد مرت علينا اثيرٌ 

 15من القوانين انا نتمن  فيها وجود وايل للو ارة المعنية، ولكنه 

في  معنا و راؤهالألسف لم يتواجد حينها، بينما هنا  و ارات يحضر 

اعتبار، والدليل أ  .جابا ك اللجا  وفي المجلس، هذا ــ فعالً ــ محل 

 األعضاء، السادة لدى قناعة بناءدائمًا  سهم .سهامًا ابيرًا في 

 .وشكرًا الو ير، معالي يا فأشكر 

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،  فضل معالي الشيخ لالد بن علي  ل لليفة و ير العدل  

 والش و  اإلسالمية واألوقاف. 
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 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: وزير

شكرًا سيدي الرئيس، ال أجد نفسي .ال مدفوعًا .ل  الرد عل   

االم األلت دالل ال ايد، حقيقة .  مجيئي هنا هو دائمًا مصدر سعادة 

وف ر واستفادة لي ش صيًا. وأجد أننا لسرنا لسارة ابيرة أل  سعادة 

 5دارية، فحاولنا أ  نقتلعه في هذا الوايل  ار ٌ اآل  في أعمال الو ارة اإل

الوقت ولكن واجهنا ــ لألمانة ــ صعوبة في ذلك، حيث .نه علينا أعباء 

 .جميعًا لكم شكرًا ،.دارية   مة جدًا

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 10 شكرًا، هل هنا  مالحظات ألرى؟  

 

  ال توجد مالحظات() 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15.  فضل األخ نداءً باالسمقانو  المرسوم بسوف نألذ رأيكم عل   

 عبدالجليل .براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس.
 

ألعضاء ا)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء  

 بقانون نداءً باالسم( المرسومألخذ رأيهم على 

 20 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 موافق.  

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 موافق.  

 25 
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 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 موافق.  

 5 جمال محمد فخرو: العضو

 موافق.  

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  

 جميلة علي سلمان: العضو

 10 موافقة.  

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  

 جواد حبيب الخياط: العضو

 موافق.  

 15 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موافق.  

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 موافق.  

 خالد حسين المسقطي: العضو

 20 موافق.  

 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  
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 خميس حمد الرميحي: العضو

 موافق.  

 درويش أحمد المناعي: العضو

 موافق.  

 5 دالل جاسم الزايد: العضو

 موافقة.  

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موافق.  

 زهوة محمد الكواري: العضو

 10 موافقة.  

 سامية خليل المؤيد: العضو

 موافقة.  

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  

 15 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 موافقة.  

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 موافق.  

 ي:السيد ضياء يحيى الموسو العضو

 20 موافق.  

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 موافق.  
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 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 موافق.  

 5 علي عيسى أحمد: العضو

 موافق.  

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 10 موافق.  

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موافق.  

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  

 15 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  

 نوار علي المحمود: العضو

 20 موافق.  

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  

 



 10المضبطة       م10/12/2017 ( 38)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 لح:رئيس المجلس علي بن صالح الصا

 .ل ننتقل اآل  و قانو .المرسوم ب.ذ  يقر  .جما موافق. موافقة باإل 

البند التالي من جدول األعمال وال اص بمناقشة  قرير لجنة الش و  

 م2017( لسنة 28التشريعية والقانونية ب صوص المرسوم بقانو  رقم )

 5في شأ   م1976( لسنة 19بتعديل بع  أحكام المرسوم بقانو  رقم )

األوسمة، وأطلب من األخ الداتور أحمد سالم العري  مقرر اللجنة 

 التوجه .ل  المنصة فليتفضل.

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 10 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 20 (72صفحة  /2)انظر الملحق 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ مقرر اللجنة.  
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 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانو  مو و   

الدراسة والبحث، واطلعت عل  قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأنه، 

و بودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، 

 5قانو  من الناحيتين القانونية السالمة مرسوم  وانتهت .ل  ما يلي: 

من الناحية الشكلية أو اإلجرائية أو المو وعية؛ والدستورية سواء 

( من الدستور، وقد  وافرت 38فالمرسوم بقانو  صدر بموجب المادة )

فيه الشرو  الواردة في المادة المذاورة من حيث فترة .صداره وعر ه 

.ذا حدث فيما بين أدوار »( عل  أنه 38عل  المجلسين، .ذ  نص المادة )

 10ورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس انعقاد ال من مجلس الش

النواب ما يوجب اإلسرا  في ا  اذ  دابير ال  حتمل التألير، جا  للملك 

أ  يصدر في شأنها مراسيم  كو  لها قوة القانو ، عل  أال  كو  

يه وعل، م2017أ سطس  13اريخ حيث  م .صداره بت. «م الفة للدستور

البرلما  بين دوري االنعقاد الثالث فإ  المرسوم بقانو  صدر أثناء  ياب 

 15قد  م عرض المرسوم بقانو  عل  ووالرابع من الفصل التشريعي الرابع. 

مجلس الشورى في الجلسة الثانية من دور االنعقاد العادي الرابع من 

م، وهذا 2017أاتوبر  15الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 

ويجب عرض »ة من المادة ذا ها يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثاني

هذه المراسيم عل  ال من مجلس الشورى ومجلس النواب لالل شهر 

 20من  اريخ صدورها .ذا اا  المجلسا  قائمين أو لالل شهر من أول 

اجتما  لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل 

  المرسوم ( من الدستور أ  يكو38وقد اشترطت المادة ) .«التشريعي

 دابير ال  حتمل التألير، وهي من بقانو  مما يوجب اإلسرا  في ا  اذ 

المسائل التي يقدرها جاللة الملك  حت رقابة السلطة التشريعية التي 
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 بحث في مدى  وافر حالة الضرورة المتمثلة في التدابير التي ال  حتمل 

الشرو   لها واالتألير، وقد انتهت اللجنة .ل   وافر حالة الضرورة في

( من الدستور. يتوافق المرسوم بقانو  38المنصوص عليها في المادة )

  ــ يمنح الملك » ( من الدستور التي نصت عل   /33مع المادة )

 5يتألف المرسوم بقانو  من ديباجة وثالث . «أوسمة الشرف وفقـًا للقانو 

وسام القوة( مواد، نصت المادة األول  منه عل  .نشاء وسام جديد باسم )

ويكو   ر يبه بعد وسام حوار، وأ افت المادة الثانية مادة جديدة برقم 

(، التي نصت عل  أ  وسام القوة يتألف من درجة 3( مكررًا )6)

واحدة، في حين جاءت المادة الثالثة  نفيذية. يهدف المرسوم بقانو  .ل  

 10لدولة استحداث وسامٍ جديدٍ يسم  )وسام القوة( يضاف .ل  أوسمة ا

في  م1976( لسنة 19( من المرسوم بقانو  رقم )1المقررة في المادة )

شأ  األوسمة، ويكو   ر يبه بعد وسام حوار، عل  أ  يتألف وسام 

القوة من درجة واحدة، ويتم منحه لضبا  وأفراد قوة دفا  البحرين وذلك 

شارة بمناسبة مرور لمسين عامـًا عل   أسيس قوة دفا  البحرين.  جدر اإل

 15( من الالئحة الداللية لمجلس الشورى  نص عل : 123.ل  أ  المادة )

 سري بشأ  المراسيم بقوانين اإلجراءات ال اصة بمناقشة مشروعات »

القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة، ويصوت المجلس عل  هذه 

ة ( من الالئحة الداللي78ووفقـًا للمادة ). «المراسيم بالموافقة أو الرف 

 ــيجب ألذ الرأي نداءً باالسم في الحاالت اآل ية: أ»لمجلس الشورى: 

 20 وصية اللجنة: في  وء ما . «لاصة أ لبية فيها يشتر  التي الحاالت

دار من مناقشات وما أبدي من  راء أثناء دراسة المرسوم بقانو ، فإ  

نة ( لس28اللجنة  وصي بما يلي: ــ الموافقة عل  المرسوم بقانو  رقم )

 م1976( لسنة 19بتعديل بع  أحكام المرسوم بقانو  رقم ) م2017

في شأ  األوسمة، لتوافر شرو  .صداره المنصوص عليها في المادة 
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 ،واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ الال م( من الدستور. 38)

 .وشكرًا
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ جمعة محمد الكعبي. 

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

شكرًا سيدي الرئيس، بسم ا. والحمد . رب العالمين والصالة  

والسالم عل  لير المرسلين نبينا محمد وعل   له أفضل الصالة والتسليم. 

 10سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، المرسوم بقانو  الماثل أمام 

م، 1976نة لس 19مجلسكم الموقر يتضمن  عديل المرسوم بقانو  رقم 

وذلك باستحداث وسام جديد يسم  وسام القوة، يتألف من درجة واحدة 

ويمنح لضبا  وأفراد قوة دفا  البحرين بمناسبة مرور لمسين عامًا عل  

.نشاء قوة دفا  البحرين. لقد  م .صدار المرسوم بقانو  بناء عل  

 15 وجيهات من لد  سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس  

لليفة ملك البالد المفدى القائد األعل  حفظه ا. ورعاه، وهو يهدف  ل 

 جهودهم عل  العسكريين من منتسبيهاو.ل   كريم قوة دفا  البحرين 

 أمنه عل  والحفاظ الوطن هذا رفعة سبيل في  ضحيات من بذلوه وما

 مع متوافقًا جاء بقانو  المرسوم .  وحيث  قدم ما عل  بناء. واستقراره

 20الموافقة عليه من قبل مجلس النواب الموقر واذلك لجنة  تو م تورالدس

 جميعالش و  التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر؛ فإنني أدعو 

المجلس .ل  الموافقة عليه. أليرًا، أ قدم بالشكر الج يل .ل   أعضاء

 ما عل  اللجنة أعضاء وجميعرئيسة لجنة الش و  التشريعية والقانونية 

 .وشكرًا جهد، من بذلوه

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األلت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 5شكرًا سيدي الرئيس، بهذه المناسبة أ قدم بتحية ف ر واعت ا   

.ل  منتسبي قوة دفا  البحرين عل  دورهم البار  في حماية الوطن من 

لقوا نا الباسلة التي  حظ  برعاية المتربصين بأمنه. .  الدور المشرف 

صاحب الجاللة القائد األعل  حفظه ا. ورعاه و وجيه سمو ولي العهد 

رئيس الو راء  سمو قيادةنائب القائد األعل  ودعم الحكومة الرشيدة ب

 10ومتابعة صاحب المعالي المشير الران الشيخ لليفة بن أحمد القائد 

المشرف  عدى مملكة البحرين .ل   العام لقوة دفا  البحرين. هذا الدور

المستوى اإلقليمي والعربي وأصبحت اوادرنا العسكرية و. الحمد 

 تمتع بجاه ية وافاءة عالية ومستوى عالٍ من التدريب، وأصبحت ج ءًا 

فاعالً في المنظومة الدفاعية ال ليجية، فقد أثبتوا جدار هم في عدة 

 15الكويت، وما قاموا به من مواقع منها عل  سبيل المثال حرب  حرير 

أدوار بطولية من لالل مشاراتهم في عمليات التحالف الدولي  د 

 نظيم داع  اإلرهابي مما ي اد دور مملكة البحرين المهم والفاعل 

في الجهود الدولية، . افة .ل  ما أثبته جنود و با  قوة دفا  البحرين 

ليات عاصفة من شجاعة وبسالة وما قدموه من  ضحيات مشرفة في عم

 20الح م التي  قودها المملكة العربية السعودية الشقيقة إلعادة الشرعية 

.ل  اليمن الشقيق من أيدي مليشيات الحوثي عميل .يرا . فاليوم بإقرارنا 

هذا المرسوم بإنشاء وسام جديد في قوة دفا  البحرين باسم القوة 

أعتبره وسام  بمناسبة مرور لمسين عامًا عل   أسيس قوة دفا  البحرين

 دفا  قوة منتسبو يقدمهاشكر و قدير وامتنا  لل دمات واإلنجا ات التي 
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 حماية أجل من  ضحيات من قدموه ما لكل ج يالً فشكرًا البحرين،

 .وشكرًا واإلسالمية، العربية األمة عن والذود والدفا  الوطن أمن

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 لم يد. شكرًا،  فضلي األلت سامية لليل ا 

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

شكرًا سيدي الرئيس، أحببت في بداية الجلسة أ  أرفع رسالة  

شكر و قدير لكم بشأ  ابتعاثنا من قبل مجلس الشورى الموقر .ل  

 10جمهورية ) يسلندا(، وباإلمكا  أ  أ قدم بها في نهاية الجلسة، 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لت الداتورة جهاد عبدا. الفا ل. شكرًا،  فضلي األ 

 15 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

شكرًا سيدي الرئيس، الم سسة العسكرية في بالدنا  حظ   

بدعم واهتمام ورعاية ملكية وشعبية ابيرة، واما نرى أننا اليوم  ينّا 

صدورنا بشارة الشهيد عرفانًا و قديرًا لمن روى بدمائه الطاهرة  راب 

 20لبحرين والدول العربية دفاعًا عن الحق والشرعية والعروبة، فأ وقع بل ا

أااد أج م أ  الموافقة اليوم ستتم باإلجما ، وهذا أقل القليل في حق 

المسلحة التي  دافع عن بلدنا في الجو والبر  قوا ناورجال الواجب 

 .وشكرًا ذلك،  ستحقو  أنتم لهم ونقولوالبحر، 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا. عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 5شكرًا سيدي الرئيس، .لواني وألوا ي أصحاب السعادة أسعد  

ا. صباحكم بكل لير. أرفع أسم   يات التهاني والتبريكات .ل  

بالد مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس   ل لليفة عاهل ال

المفدى حفظه ا. ورعاه، و.ل  صاحب السمو الملكي األمير لليفة بن 

سلما   ل لليفة رئيس الو راء الموقر حفظه ا. ورعاه، و.ل  صاحب 

 10السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل لليفة ولي العهد النائب األول 

ني لرئيس مجلس الو راء الموقر حفظه ا. ورعاه، بمناسبة العيد الوط

المجيد وعيد جلو  جاللة الملك المفدى داعيًا ا. العلي القدير أ  

يعيده عل  الجميع بال ير واألمن واالستقرار. سيدي الرئيس، هذا 

المرسوم له أهمية بالغة ألني أعتقد وأُج م وأؤمن .يمانًا اليًا بأ  لير 

 15مه معبر عن ع ة وطن وشعب، وعن احترامه لهويته الوطنية وثوابته وقي

هو القدرات العسكرية والدفاعية لمملكتنا الغالية، اما أ  أاثر ما 

 تجل  الكرامة السياسية لبالدنا في استعدادا ها الدفاعية لحماية أر ها 

و.نسانها وقيمها وثوابتها الوطنية والدينية واإلنسانية والسياسية، وألهمية 

عظم الواجبات صدور هذا المرسوم  قديرًا للشجاعة و أايدًا ألابر وأ

 20المناطة بقوة دفا  البحرين، هو حماية البلد أمام األلطار ال ارجية 

ومحاوالت االعتداء عل  األمن واالستقرار الوطني. وأعتقد أ  جنود قوة 

دفا  البحرين هم رجال يسهرو  عل  حماية هذه األرض وثروا ها 

واستقرار  ويحمونها من االعتداءات واألطما  ال ارجية التي  ستهدف أمن

مملكة البحرين؛ ولذلك هذا المرسوم من المراسيم التي أدعو .لواني 
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وألوا ي .ل  الموافقة عليها ألنه من أهم المراسيم التي  صب في حماية 

 و ع ي  المنظومة األمنية في بالدنا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ لميس حمد الرميحي. 

 

 الرميحي: العضو خميس حمد

 هذا مناقشة  تم أ  الطالع منشكرًا سيدي الرئيس، من يُ 

. البحرين لمملكة الوطنية األعياد أيام األيام هذه نعي  ونحن المرسوم

 10 هو الوسام هذا عل  البحرين دفا  قوة في فرد أصغر حصول أ  شك ال

 و.لوانكم أبناؤام هم فه الء قاطبة، البحرين لشعب  كريم

 الحديث وفي وأبناؤه، شبابه هم الوطن هذا يحر  من ف ير و باؤام،

: النار  مسهما ال عينا » والسالم الصالة عليه الرسول يقول الشريف

 فه الء ،«ا. سبيل في  حر  با ت وعين ا.، لشية من بكت عين

 15 بقاء سبيل في والنفيس بالغالي الوطن يفنو  الذين الوطن هذا أبناء هم

 به نفت ر أ  يجب الوسام هذا فإ  بالتالي ومجده، ورفعته الوطن هذا

 باإلجما  المرسوم هذا عل  يوافق سوف مجلسكم أ  ثقة والي جميعًا،

 أبنائه  كريم في قاطبة البحرين شعب لدى لاصة أهمية من له لما

 .وشكرًا وشعبه، حدوده وحماية حمايته عل  يسهرو  الذين وجنوده

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

شكرًا سيدي الرئيس، ما  فضل به  ميلي األخ لميس الرميحي  

نحتفل بإصدار هذا المرسوم ونحن نحتفل باأليام  أ  الطالعأنه من يمن 

المجيدة لعيدنا الوطني وعيد جلو  سيدي حضرة صاحب الجاللة الملك 

 5حمد بن عيس   ل لليفة. سيدي الرئيس، .  هذا الوسام هو وسام ف ر 

عل  صدر ال مواطن بحريني، و شريف من سيدي حضرة صاحب 

ف ال مواطن بحريني، وهذا الجاللة ألفراد قوة دفا  البحرين، فقد شر

عرفا  لما قدمه أفراد هذه القوة في وقت الصعاب واأل مات وثبا هم في 

.ذ نرفع .ليهم ج يل  ونحنحماية أمن الوطن سواء في ال ار  أو الدالل. 

 10الشكر عل  ما قدموه لنا في أحلك الظروف، واذلك نرفع شكرنا 

فا  البحرين الحصن د وقوة.ل  أفراد قوات األمن الساهرين الذين هم 

ا.  بار  و عال  أ  يمن علينا بنعمة  نسأل فإنناالحصين لهذا البلد، 

األمن واألما ، ويحفظ قياد نا الرشيدة وعل  رأ  هرمها سيدي حضرة 

 صاحب الجاللة الملك المفدى، وشكرًا. 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ حمد مبار  النعيمي. 

 

 بارك النعيمي:العضو حمد م

 20شكرًا سيدي الرئيس، أوالً: ليسمح لي األخ العميد يوسف فليفل  

أ  أ قدم بالشكر له ولإللوة عل  ما  فضلوا به. ثانيًا: هذه مكرمة 

دفا  البحرين من لد  جاللة الملك، وال  قوةليستحقها ال منتسب 

يسعني .ال أ  أشكر جاللته وجميع القائمين عل  أمن واستقرار هذا 

البلد الطيب، فلهم ال الشكر والتقدير، وندعو ا. أ  يتغمد شهداءنا 
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األبرار بالرحمة والمغفرة، وأ  يديم علينا األمن واألما ، فكل التحية 

 .ل  منتسبي قوة دفا  البحرين، وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا،  فضل األخ نوار علي المحمود. 

 

 نوار علي المحمود: العضو

 تاصوأشكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أ  أ م صو ي .ل   

.لواني وألوا ي األعضاء الذين سبقوني بالموافقة عل  هذا المرسوم 

 10بقانو ، وبهذه المناسبة أ قدم ب الص الشكر والتقدير .ل  جميع أفراد 

قوة دفا  البحرين عل  ما يقومو  به من أجل حماية هذا الوطن الع ي  

وأدعو ا. أ  يديم عل  الجميع نعمة األمن واألما ، علينا جميعًا، 

 وشكرًا. 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

شكرًا سيدي الرئيس، الحمد . والصالة والسالم عل  رسول  

 20لرئيس بحديث عظيم ا. وعل   له وصحبه ومن وااله، أبدأ معالي ا

يدلل في ال باب من أبواب التقرب .ل  ا. ع  وجل، وهو حديث 

 لكل و.نما بالنيات، األعمال).نما : عمر بن ال طاب ر ي ا. عنه

 بالنية ولكن دنيوية مصالح فيها لنا األعمال من فكثير(، نوى ما امرئ

 هذه أجلّ  ومن أيضًا، ألروي أجر فيها أعمال .ل   قلب أ  يمكن
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 أمن عل  والسهر األوطا  وعل  المسلمين ثغور عل  المرابطة هو األعمال

 نبينا عن صح لذلك واألموال، والثمرات واألرواح واألنفس األوطا  وحماية

 أ  نيته يصحح من وال المرابطين عل  أ  وسلم و له عليه ا. صل 

 واألجرة، األجر بين يجمع بأ  وألهله وألمته لوطنه رابطًا عمله يكو 

 5 ل دمة النية  كو  أ  فيجب بالنيات، األعمال أ  سابقًا ذارت واما

 عنه صح فقد الدنيوي، األجر من أاثر يجري حت  وشعبه، الوطن هذا

وليلة لير من صيام شهر(،  يوم ربا : )قال أنه وسلم و له عليه ا. صل 

وما عليها،  ايالدن من لير ا. سبيل في يوم ربا بل جاء في الحديث أ  

لذلك أقول لكل .لواني وأبنائنا وبنا نا الجنود البواسل اعتبروا أنفسكم 

 10ــ وأنتم أيضًا ــ مرابطين من أجل بلدام، ومن أجل قياد كم، ومن أجل 

أبنائكم، ومن أجل أهلكم، ومن أجل وطنكم، ومن أجل أمتكم حت  

الة ووقفة لمن  نالوا هذا األجر العظيم .ذا صححتم النية، ثم البد من رس

 يتالعب باألمن وال يعلم ما ي سر، .  من أعظم النعم ــ بل من أول  

 قالبهذه النعمة و قري  عل  منّ قد وجل ع  وا. األمن، نعمة ــ النعم

 15والعبادة هي التي للقنا من أجلها، فقال  عال :  ،﴾فليعبدوا عال : ﴿

 ،أَّطْعَّمَّهُمْ مِنْ جُو ٍ وَّ َّمَّنَّهُمْ مِنْ لَّوْفٍ﴾الَّّذِي  ،﴿فَّلْيَّعْبُدُوا رَّبَّّ هَّذَّا اْلبَّيْتِ

للقنا للعبادة بمعناها الشامل، ليس فقط بالصالة والصيام، بل العبادة 

الها بإعمار الدنيا و.عمار الحياة، هذه هي العبادة التي للقنا من 

 مَّا ،لِيَّعْبُدُو ِ .ِال وَّاإلِنْسَّ الْجِنَّّ لَّلَّقْتُ وَّمَّا﴿أجلها، حيث قال سبحانه: 

 20 نقدر أ  علينا يجب لذلك ،﴾يُطْعِمُو ِ  أَّ ْ أُرِيدُ وَّمَّا رِ ْ ٍ مِنْ مِنْهُمْ أُرِيدُ

بل وبع  .لواننا الذين  ،أبنائناعل  األمر يجب  اذلكو األمن، نعمة

يشوشو  عل  األمن، ليس فقط من الفو ويين والمغرر بهم في الشوار ، 

 األفكار يشوشو  بيننا يكونو  الذينفهنا  من هم ألطر من ذلك، 

نعمة األمن، ولم أرَّ فئة  قدر ذلك مثلكم معالي  رو يقدّ وال والعقول
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الرئيس ــ وأقولها بال مجاملة ــ ومثل أليكم الرجل المحترم لليفة 

الظهراني، حيث  ذارانا دائمًا بأحداث اثيرة سبر موها قبلنا ومرت 

البلد وحفاظًا عل   بكما، وهي   اد اللحمة للف القيادة حفاظًا عل 

أمنه، ولذلك منّ ا. ع  وجل عل  النا  وعل  أهل الحرم، فقال: ﴿أَّوَّلَّمْ 

 5 يُ ْمِنُو َّ أَّفَّبِالْبَّاطِلِ ،يَّرَّوْا أَّنَّّا جَّعَّلْنَّا حَّرَّمًا  مِنًا وَّيُتَّ َّطَّّفُ النَّّا ُ مِنْ حَّوْلِهِمْ

ا  حت  من الذهاب اا  ذلك في يوم ي اف الن ،﴾يَّكْفُرُو َّ اللَّّهِ وَّبِنِعْمَّةِ

.ل  الحرم، فإذا فقد األمن فقدت حت  العبادة، لذلك اا  األمن من 

أساسيات العبادة واالقتصاد واالجتما  وأسا  ال شيء، لذلك نحن 

نشار  جاللة الملك هذه اللفتة الملكية الطيبة لرجال األمن، والنا 

 10ا وأبناؤنا نساهم في هذا الوسام الذي نقدر به رجال أمننا، فهم .لوانن

وبنا نا، فكل الشكر .ل  جاللة الملك عل  هذه اللفتة التي نطلب أ  

جميعًا لرجال أمننا، وشكر لاص لك معالي الرئيس  منا كو  

وألمثالك من رجال الوطن الذين أعطوا وما الوا يعطو  هذا الوطن، 

وأاثر ما يعطونه هي الدرو  التي يجب أ  يستفاد منها في الما ي 

 15 ل، وشكرًا.للمستقب

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األلت دالل جاسم ال ايد.  
 

 20 العضو دالل جاسم الزايد:

شكرًا سيدي الرئيس، بصفتنا اللجنة التي  قدمت بهذا التقرير،  

وبعد االم األخ عادل المعاودة يُكتف  بما قيل، لذا سأاتفي بأمرين 

هو يوم الشهيد، ونحن نحمل ديسمبر  17فقط: اما  فضل اإللوة فإ  

هذه الشارة ندعو ا. أ  يكونوا في جنا ه، وأ  يصبر أهلهم وذويهم، 

 25الذين بذلوا  ضحيات ابيرة بأبنائهم وهم أع  ما يملكو . وبالرجو  
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.ل  قانو  األوسمة نجد أ   لك األوسمة  قدم ــ حت  في بيانها ــ لمن 

للذود عن بالده، ولمن قدم  ضحيات ابرى للبلد، ولمن قدم  ضحيات 

قدم عمله بأمانة و.لالص، حيث يربط بها شرف الوطنية شرعًا ودينًا 

وقانونًا، اما  فضل بذاره األخ عادل المعاودة. أحب أ  أ يف أيضًا 

 5أننا في هذا اليوم نوجه  حية  قدير .ل  أفراد و با  قوة الدفا  سواء 

م وأمها هم و وجا هم في الدالل أو ال ار ، وأيضًا .ل  أسرهم و بائه

وأبنائهم، حيث نرى أ  األم واألب هم من يعولو  هذه األسر في ظل هذا 

اإلسالمية أنبتت فينا الواجب الوطني في  الشريعة أ الغياب، والحمد . 

القتال، حيث .  من األمور التي يجب فيها العمل بإلالص ووالء لهذا 

 10 عل ريني المت ر  حديثًا البلد ما نراه اليوم من .قبال الشباب البح

 أ  عل   دل المر فعة الم شرات وهذه البحرين، دفا  قوة في الن را ا

 أ قدم أ  لتامًا وأحب بلده، لدمة شرف لنيل وبشدة عليها يقبل الشباب

 دستورية  عديالت شهدنا حيث فليفل، يوسف الداتور األخ .ل  بالشكر

في المحكمة العسكرية والقضاء العسكري  ــ .ليها نتطلع اناــ 

 15و عاطيهما مع قضايا اإلرهاب، فلم  قصروا في ذلك، وأنشأ م هذا 

حيث رصدنا عددًا من  ،قانونية أداة ليكو الجها  بقدرة وفعالية 

المتابعين القانونيين في ال ار  لآلليات اإلجرائية المو وعية التي يتمتع 

ايف  عامل مع هذه القضايا، بها القضاء العسكري البحريني، و

وايف  عاط  مع مسألة العدالة الجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية، 

 20وايف أعطيت الضمانات اما وعدنا عند مناقشة التعديالت 

الدستورية، حيث اانت هذه الضمانات ورقية ولكنها طبقت ونفذت 

بأاثر مما نوق  من قبل أصحاب الشأ  ب صوص مدى الت امنا 

العدالة الجنائية، حيث أ يحت فيها فرصة الدفا ، وفرصة االستئناف، ب

وفرصة الطعو  عل  الحكم، فشكرًا لكم؛ ألنكم شرحتم في هذه 
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القاعة ايف سيتم التطبيق، وطبقتم وشرفتم البحرين أمام القضاء 

 العسكري عل  المستوى الدولي، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 سام .سماعيل البنمحمد.شكرًا،  فضل األخ ب 

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، اليوم  شار  البحرين  من قوات  

التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في 

 10اليمن، ونعت  ونفت ر بهذه المشاراة البطولية، اما  شار  البحرين 

 من قوات التحالف لمكافحة اإلرهاب بكل ف ر واعت ا  أيضًا، 

ت رجالنا البواسل نعي  في أمن وأما  وبفضل ا. وبفضل جهود وبطوال

حرب وال نحس بما يحس به اآللرو  في  في أننافي البحرين ــ ال نحس 

 منحهمبالدول األلرى ــ فكل التقدير لجاللة الملك ولرجالنا البواسل 

 15وسام القوة، وهو رسالة شكر منا اذلك لألمن واألما  الذي نعيشه 

بفضل ا. وبفضل جهودهم و ضحيا هم، وهو اعت ا  ببطوال هم. ندعو 

ا. أ  يج يهم ال لير لما يقومو  به، وأ  يمدهم ع يمة فو  ع يمتهم 

شكرنا و قديرنا لجهودهم  اليوم يصلهمالتي نعت  ونفت ر بها، ونتمن  أ  

 عظيمة التي يقدمونها عبر موافقتنا عل  هذا المرسوم بقانو ، ال

 20 .وشكرًا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

شكرًا سيدي الرئيس، أ م صو ي .ل  اإللوة الذين سبقوني  

مرسوم لم يأتِ .ال  كريمًا قوة الدفا ، وأؤاد أ  هذا ال شكرب

لرجاالت قوة دفا  البحرين عل  المواقف اإليجابية التي وقفوها أيام 

 5المحن واأليام العصيبة التي مرت عل  مملكة البحرين. لقد اا  ألفراد 

قوة دفا  البحرين ــ الذين سيمنحو  هذه األوسمة ــ مواقف .يجابية 

المحلي وال ليجي والعربي،  ومشرفة في حفظ األمن واألما  عل  النطا 

فنشاهد أ  الكثير من أفراد قوة الدفا  ورجال األمن قد  حوا 

بأرواحهم من أجل الحفاظ عل  أمن واستقرار البحرين، وأمن واستقرار 

 10 در  قواتمنطقة ال ليج عامة، وما مشاراة قوة دفا  البحرين في 

 .ال السعودية العربية المملكة  قودها التي الح م عاصفة في الج يرة

 في رليصة وأرواحهم أنفسهم بذلوا الذين البحرين أبناء من مشاراة

 جاء المرسوم هذا. اانت اما ال ليجية المنظومة عل  اإلبقاء سبيل

 وهم عامًا، 50  أسيسها عل  مر حيث البحرين دفا  قوة ليكرم

 15 هذا ن يد نحن وبذلك الكثير، ويستحقو  األوسمة، هذه يستحقو 

 عليه، سيحصلو  ما البحرين دفا  لقوة ونبار  بقانو ، المرسوم

 .وشكرًا
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 .المسلم محمد لالد األخ  فضل شكرًا، 

 

 :المسلم محمد خالد العضو

 قلوب عل  الع ي ة السامية، اللفتة هذه .  الرئيس، سيدي شكرًا 

 أ  الشهادة نالوا من ــ ا. شاء .  ــ يستحق الكرام، المواطنين جميع

 25 في  حوا الذين األع اء  باءهم ليتذاروا صدورهم عل  أهاليهم يعلقها
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 سواء الوطن أجل من بالتضحية ساهم من لكل ونتمن  الوطن، سبيل

 بحرينيًا اونه رأسه ليرفع صدره عل  يعلقها أ  ال ار  في أو الدالل في

 .وشكرًا اريمًا، مواطنًا
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي. 
 

 درويش أحمد المناعي: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بداية أهنئ القيادة الرشيدة عل  اللفتة  

 10 الكريمة من صاحب الجاللة ملك مملكة البحرين ــ حفظه ا. 

 50 مرور بمناسبةــ لضبا  وأفراد قوة الدفا  بمنحهم وسام القوة  ورعاه

 لهذه  ووممنون  وف ور فنحن البحرين، دفا  قوة  أسيس عل  عامًا

 . . وممتلكا نا حيا نا عل  وسهروا بأرواحهم،  حوا من ه الء القوة،

 .وشكرًا الشرفاء، المواطنين له الء  قدير أقل هذا
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

الداتور يوسف راشد فليفل  حقوقيشكرًا،  فضل األخ العميد  

و ارة ب العسكرية التميي  محكمة رئيس العسكري القضاء رئيس

 الدولة لش و  الدفا . 
 20 

 محكمة رئيسالقضاء العسكري  رئيس

 التمييز بوزارة الدولة لشؤون الدفاع: 

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أرفع أسم   يات التهاني  

 لليفةوالتبريكات .ل  سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس   ل 

 25لمفدى القائد األعل  ــ حفظه ا. ورعاه ــ و.ل  سيدي صاحب البالد ا ملك
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 السمو الملكي األمير لليفة بن سلما   ل لليفة رئيس مجلس الو راء 

ــ حفظه ا. ورعاه ــ و.ل  سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلما  

بن حمد  ل لليفة ولي العهد نائب القائد األعل  النائب األول لرئيس 

راء ــ حفظه ا. ورعاه ــ بمناسبة عيد جلو  جاللة الملك مجلس الو 

 5المفدى، وبمناسبة العيد الوطني المجيد. أ وجه بالشكر .ل  جميع 

ـ وهذا  ـ قوة دفا  البحرين ـ اإللوة األعضاء الذين أشادوا بقوا نا المسلحة ـ

ليس بغريب عل  مجلسكم الموقر، فهذا ما عود مونا عليه دائمًا، فهم 

م و.لوانكم الذين  حوا بدمائهم في سبيل رفعة هذا الوطن. أبناؤا

.  قوة دفا  البحرين لا ت الكثير من الحروب، والقارئ لتاريخ 

 10مملكة البحرين القديم سيدر  ذلك، وبالحديث عن  اريخ مملكة 

قوة دفا  البحرين   أ يعلمالبحرين الحديث، و اريخ قوة دفا  البحرين، 

لا ت حرب  حرير ال ليج األول  والثانية، وهي مرابطة في الحد 

م .ل  اآل   من قوات التحالف العربي. .  2015الجنوبي مع اليمن منذ 

قوة دفا  البحرين  مثل مملكة البحرين لير  مثيل، والجميع يشيد 

 15ية، والحمد بكفاءة قوة الدفا  المسلحة سواء البرية أو البحرية أو الجو

. العسكري البحريني دائمًا وأبدًا في المقدمة، ودائمًا ما يكو  ذا 

افاءة واقتدار في جميع المحافل. اما نستذار في هذا اليوم بمناسبة 

 وَّال﴿ديسمبر شهداءنا، مصداقًا لقوله  عال :  17يوم الشهيد الواقع في 

 ،﴾يُرْ َّقُو َّ  رَّبِّهِمْ عِندَّ أَّحْيَّاءٌ بَّلْ ۚ   أَّمْوَّا ًا  َّحْسَّبَّنَّّ الَّّذِينَّ قُتِلُوا فِي سَّبِيلِ اللَّّهِ

 20سائلين المول  القدير أ  يتغمد أرواحهم برحمته، وأ  يلهم ذويهم الصبر 

والسلوا . اما أود أ  أشيد بشهداء الواجب في و ارة الداللية والحر  

الوطني، فهم أيضًا لهم نصيب من هذه الذارى. .  المرسوم بقانو  

م، وقد 1976لسنة  19 علمو  جاء  عديالً للمرسوم بقانو  رقم اما 

صدرت اإلرادة الملكية السامية من سيدي صاحب الجاللة الملك حمد 
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 استحداث فيحفظه ا. ورعاه ــ بر بته الشديدة  ــ لليفةبن عيس   ل 

هذا الوسام لضبا  وأفراد قوة دفا  البحرين، وذلك  كريمًا ألعمالهم 

و كريمًا لقوة دفا  البحرين ومنتسبيها لما قدموه من  ضحيات البطولية، 

في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي طوال سنوات، منذ  أسيس هذه القوة 

 5الباسلة، اما أ  هذا الوسام هو شرف لجميع منتسبي قوة دفا  

من الدستور  30البحرين، وال يفو ني أ  أذار مجلسكم الموقر بالمادة 

 من ج ء الوطن وسالمة الدولة، هدف السالمة>التي نصت عل  أ : 

 ال عل  مقد  واجب عنه والدفا  الكبير، العربي الوطن سالمة

<. القانو  ينظمه للمواطنين شرف العسكرية ال دمة وأداء مواطن،

 10اما أو ح لمجلسكم الموقر أ  أسباب االستعجال في هذا المرسوم 

م، 2018فبراير  5بقانو  هي االحتفاالت القادمة لقوة دفا  البحرين في 

لذا نتمن  من مجلسكم الموقر الموافقة عل  هذا المرسوم بقانو  ليتم 

اإلعداد ألي .جراءات .دارية لاصة بإصدار هذا الوسام. وفي ال تام، 

دم شكري .ل  جميع اإللوة األعضاء، و.ل  األخ العميد حمد مبار  أق

 15النعيمي، و.ل  اللواء الداتور عبدالع ي  عبدا. العجما ، فهما سبقاني 

في ال دمة ولقد  علمت منهما الكثير، اما أ وجه بالشكر .ل  األلت 

دالل ال ايد عل  ما  فضلت به بشأ  الضمانات القانونية في المحاام 

سكرية، والقضاء العسكري منذ  أسيسه قضاء عادل، يحترم هذه الع

الضمانات. ال يفو ني أ  أذار مجلسكم الموقر أ  القارئ لكتاب 

ـ سيجد فكر  ــ الجاللة)الضوء األول( لسيدي صاحب   20حفظه ا. ورعاه ـ

هذا القائد وحكمته في  أسيس هذه القوة الباسلة، ولعل الكتاب الذي 

صاحب المعالي القائد العام )السيرة والمسيرة(  صدر م لرًا لسيدي

أيضًا يجسد أعمال هذه القوة واستحداثها، وايفية  طويرها .ل  أ  

 ضاهي بها الجيوش المتقدمة، وهذا  الكتابا  هما  مرحلة .ل وصلت 
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 فكر صاحب الجاللة الملك المفدى ــ حفظه ا.  جسدي مالير 

 الموقر لمجلسكم شاارًا العام، ئدالقا المعالي صاحب وسيدي ـــ ورعاه

 من وأطلب البحرين، دفا  قوة حق في قيلت التي الكلمات جميع

 .وشكرًا بقانو ، المرسوم هذا عل  الموافقة الموقر مجلسكم
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 10 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

شكرًا سيدي الرئيس، البد من المشاراة ولو بكلمة بسيطة.  

.نه في الوقت الذي يقر فيه مجلسكم الموقر هذا المرسوم بقانو  في 

شأ  وسام القوة، هنا  .لوة وأبناء لنا موجودو  في عمق الجنوب العربي 

بية السعودية، وبكل في اليمن الشقيق وعل  الحد الجنوبي للمملكة العر

 15صراحة وأمانة سمعت الكثير من .لوة لنا بالمملكة العربية السعودية 

يشيدو  بالقوة البحرينية الموجودة في الحد الجنوبي المتمثلة في سالح 

المدفعية، وقدرا هم العالية ــ الحمد . ــ وصمودهم مع .لوانهم في 

دية التي هي عمقنا الذود عن الحد الجنوبي للمملكة العربية السعو

االسترا يجي عربيًا و.سالميًا، وهنا  أيضًا .لوة وأبناء لنا دالل العمق 

 20اليمني من قوات ألرى يشاراو  .لوانهم في الحفاظ عل  األمن في 

المناطق المحررة، وبالتالي .قرارنا اليوم لهذا الوسام هو عرفا  منا بهذه 

ي يقدمه األبناء واإللوا  التضحيات الجسيمة، وبهذا الجهد العظيم الذ

في الجنوب، وعل  لسا  ال واحد منهم أنقل لكم الشكر والتقدير، 

 وأ من  لوطننا الع ي  وألمتنا األمن واألما  والسالمة والرلاء، وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات ألرى؟ شكرًا، 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

.  فضل األخ باالسم نداءً  بقانو  المرسومسوف نألذ رأيكم عل   

 عبدالجليل .براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس.

 

 10)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء  

 بقانون نداءً باالسم( المرسومألخذ رأيهم على 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 موافق. 

 15 ور أحمد سالم العريض:الدكت العضو

 موافق.  

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 20 موافق.  

 جمال محمد فخرو: العضو

 موافق.  
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 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  

 5 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  

 جواد حبيب الخياط: العضو

 موافق.  

 جواد عبداهلل عباس: العضو

 10 موافق.  

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 موافق.  

 خالد حسين المسقطي: العضو

 موافق.  

 15 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  

 خميس حمد الرميحي: العضو

 موافق.  

 درويش أحمد المناعي: العضو

 20 موافق.  

 دالل جاسم الزايد: العضو

 موافقة.  
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 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موافق.  

 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  

 5 سامية خليل المؤيد: العضو

 موافقة.  

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 10 موافقة.  

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 موافق.  

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 موافق.  

 15 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 موافق.  

 علي عيسى أحمد: العضو

 20 موافق.  

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
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 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

 موافق.  

 علي:الدكتور محمد علي حسن  العضو

 موافق.  

 5 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 10 موافقة.  

 نوار علي المحمود: العضو

 موافق.  

 هالة رمزي فايز: العضو

 موافقة.  
 15 

 المجلس علي بن صالح الصالح: رئيس

اآل  حفل  لدينا قانو .ب المرسوم.ذ  يُقر جما . موافق. موافقة باإل 

بمناسبة اليوم الوطني المجيد، وذارى جلو  جاللة الملك المفدى، 

وعليه سوف ن جل مناقشة البند المتبقي من جدول األعمال ويوم الشهيد، 

 20  فضلي األلت سامية لليل الم يد.  .ل  الجلسة القادمة.

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

سيدي الرئيس،  شرفنا بإيفاد مجلس الشورى، و وجيهات  شكرًا 

معالي رئيس المجلس الموقر لنا لتمثيل مجلس الشورى في منتدى النساء 
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.ل   28القياديات المقام في ريكيافيك بجمهورية  يسلندا في الفترة من 

م، وعرض الوفد ممثالً برئيسه الداتورة فاطمة 2017نوفمبر  30

البحرين فيما ي ص  مثيل المرأة في  الكوهجي  جربة مملكة

الكيانات التشريعية والتنفيذية، وجهود المجلس األعل  للمرأة، اما 

 5شارانا نحن أعضاء الوفد في نقاش المجموعات الت صصية. وأشيد 

بدعم .دارة اإلعالم والعالقات العامة باألمانة العامة لمجلس الشورى 

 و سجيل و نظيم  ر يب في الجيب يوسف فو ية الداتورة فيمتمثالً 

 ا. شاء و.  االمتنا ، لالص معاليكم .ل  وأرفع. بأول أوالً األحداث

 قريبًا، المجلس .ل  وسيرفع الشأ ، بهذا  فصيلي  قرير .عداد سيتم

 10 .وشكرًا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األلت الداتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 15 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، اانت مشاراتنا ف ر لمملكة البحرين.  

امرأة شاران في  300وأاثر من  ،شارات دولة 80أاثر من 

المنتدى، ونحن من الدول العربية التي شارات، مع العلم أ  عدد الدول 

نا المشاراات العربية التي شارات في المنتدى قليل، ولقد لفتت أنظار

 20القوية. اما وجهوا دعوة .ل  مملكة البحرين لحضور الدورة القادمة 

التي ستنعقد في اندا، وأ وجه بالشكر .ل  معاليكم لترشيحنا 

لحضور هذا المنتدى فقد اانت التجربة قيمة، وأ من  أ  نحصل عل  

 فرصة للمشاراة للمرة الثانية، وشكرًا.  
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد .براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 5شكرًا سيدي الرئيس، انا نتصور أ   يسلندا منطقة مغطاة  

بالثلو ، ونر ب من األلوات الال ي شاران في المنتدى .عطاءنا 

 مالحظا هم وانطباعهم عن هذا البلد، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10وبهذا ننهي هذه الجلسة، أشكرام جميعًا. وأرفع شكرًا،  

 الجلسة. 

 

 

 ظهرًا( 12:00)رفعت الجلسة عند الساعة 

 15 

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 الشورى مجلس رئيس  األمين العام للمجلس 

 


