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 اجلهات الرمسية وهم: كما حضر اجللسة بعض ممثلي 

 والنواب: من وزارة شؤون جملسي الشورى 

الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســي        -1

 الشورى والنواب.

 5 السيد مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.  -2

 السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.  -3

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. -
 

  :من وزارة الصناعة والتجارة 

 10 لدكتور عبداهلل أمحد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.ا-1

 أسامة حممد العريض وكيل الوزارة لشؤون الصناعة. -2

 أمحد عيسى بو بشيت الوكيل املساعد للتجارة اخلارجية.-3

  خالد فتح اهلل حممد مدير إدارة املشروعات الصناعية.-3

  ية املستهلك.سنان علي اجلابري القائم بأعمال مدير إدارة محا-5

 15 الدكتور حممد جابر عبدالعليم املستشار القانوني.-6

 

  :من وزارة املالية 

 سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.-1

ــادي   -2 ــي  االقتصـــ ــيس الت طـــ ــو عـــــالي رئـــ ــد بـــ ــدالكريم حممـــ عبـــ

 20 واالسرتاتيجي. 

 

  :من وزارة الصحة 

 ارة الصحة العامة. الدكتورة خريية موسى حسني مدير إد-1

 األغذية املستوردة. جمموعةالدكتور جاسم مبارك عبداهلل رئيس -2
 25 

   :من ديوان اخلدمة املدنية 

 صالح جاسم القلداري مدير إدارة اللوائح واإلعالم. -1

 إبراهيم عبداهلل كمال مستشار الشؤون القانونية.-2
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املسـاعد  كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام        

ــام املســاعد       ــداهلل احلــردان األمــني الع ــة، والســيد أمحــد عب للشــؤون الربملاني

واملعلومات، والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي    للموارد البشرية واملالية

املستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة املستشارين القـانونيني بـاجمللس،   

 5ألقسـام ومـوظفي األمانــة   كمـا حضـرها عـدد مـن مـديري اإلدارات ورؤسـاء ا      

 العامة، ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
 

 الرئيـــــــــــــــس:

بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الثامنة من دور االنعقـاد العـادي   

 10 ،الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبـدأ بـتالوة أمسـاء األعضـاء املعتـذرين     

األخ عبـــداجلليل إبـــراهيم آل طريـــف . تفضــل  عـــن اجللســـة الســـابقة والغــائبني 

 األمني العام للمجلس. 
 

 

 15 األمني العام للمجلس:

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأسعد شكًرا سيدي الرئيس، 

اهلل صباحكم بكل خري، اعتذر عن حضور هذه اجللسـة كـل مـن أصـحاب     

ن السعادة األعضاء: الدكتورة بهية جواد اجلشي يف مهمـة رمسيـة بتكليـف مـ    

اجمللــس، عبــدالرمحن حممــد مجشــري، إبــراهيم حممــد بشــمي لحمــر  صــحي 

 20طارئ، صادق عبدالكريم الشهابي للسفر خـار  اململكـة، الـدكتور صـالح     

علي حممد للسفر خار  اململكـة يف مهمـة رمسيـة بتكليـف مـن جهـة أخـرى،        

الــدكتورة عائشــة ســاك مبــارك، وخالــد حســني املســقطي لحمــر  طــارئ،         

 وشكًرا.
 

 25 ـــــــــــــس:الرئيــ

شكًرا، وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافًرا. 

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 

السابقة، فهل هناك مالححمات عليها؟ تفضلي األخت لولوة  مضبطة اجللسة

 صاحل العوضي. 
 30 
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 العضو لولوة صاحل العوضي: 

ي الرئيس، أرجو أن يتسع صدركم وصدر أعضاء شكًرا سيد 

اجمللس ملا سأبديه من مالححمات على املضبطة السابقة. أواًل: لدي مالححمات 

، وسو  أزود املسؤولني يف 60و  23و  23و  16مادية يف الصفحات التالية: 

 5قسم املضبطة والطباعة بها. ثانًيا: لدي أيًضا مالححمة فنية وإجرائية عليها، 

لي ــ سيدي الرئيس ــ بأنين قد جتاوزت  تنبيهكك تشتمل على  59 فالصفحة

قول هذا حتى ال يكون كالمي واعرتاضي يف أعدد مرات الكالم، 

قد جاء من فراغ. كما أنين ُمنعت من الكالم رمسًيا بإبداء رأيي  77الصفحة 

 أعضاء فق ، يف حني أن زميلي 3يف االقرتاح املقدم بشأن قصر املناقشة على 

 10من املضبطة السابقة ما  72األخ خالد املسقطي قد ورد على لسانه يف الصفحة 

يفيد بسماعه لرأيي وأن هذا الرأي موجود يف التسجيل، وعند حبثي يف هذه 

املضبطة ويف الصفحات اليت تكلم فيها األخ خالد املسقطي ك أجد أن هناك 

بطة ابتداء ما ورد على رأًيا لي قد ُسجل فيها، وأيًضا ك ُيسجل يف هذه املض

لساني رًدا على مالححمة معالي الرئيس لي بأنين قد جتاوزت مرات الكالم، 

 15وهي العبارة اليت ابتدأت بها عندما قلت إنين أحس باالضطهاد، فأرجو تعديل 

هذه األمور يف املضبطة لتكون عنوان احلقيقة ملا جرى يف جملسكم املوقر، 

 وشكًرا. 

 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

 20 شكًرا، تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي. 

 

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:

ورد يف مداخلتكم  25السطر  22شكًرا سيدي الرئيس، يف الصفحة  

، «أحببت أن أوضح لألخ العزيز خالد املسقطي»يا معالي الرئيس عبارة 

 25من خالل  والواقع أن الرد كان موجًها لي ش صًيا ــ ورمبا كنت أبدو منفعاًل

ولكنين يف الواقع لست كذلك. هذا ما أردت  مكرب الصوت فق  ــ
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ك تكن يف مكانها الطبيعي حيث جاءت  116توضيحه. أيًضا الصفحة 

مقدمة عليها، ورمبا ذلك له عالقة بعملية ترتيب األوراق،  117الصفحة 

 وشكًرا.  فأرجو التأكد من ذلك،

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ناك مالححمات أخرى؟شكًرا، هل ه

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

بيان مبناسبة لدينا  .تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل إذن

تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني  .حلول العام اهلجري اجلديد

 العام للمجلس.

 

 15 األمني العام للمجلس:

الشورى مبناسبة حلول العام  شكًرا سيدي الرئيس، بيان جملس 

يسر جملس الشورى أن يرفع أمسى آيات التهاني  :هـ1333اهلجري اجلديد 

والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة 

 ملك البالد املفدى، وإىل صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان

 20صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن آل خليفة رئيس الوزراء املوقر، وإىل  

محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى حفحمهم اهلل ورعاهم، وإىل شعب 

البحرين الكريم والعاملني العربي واإلسالمي، داعني املوىل العلي القدير أن 

يكون عاًما حافاًل بالعطاء واإليازات للمضي قدًما حنو حتقيق التطلعات 

ملكاسب لشعب البحرين الكريم يف العهد الزاهر حلضرة واألمنيات وا

 25صاحب اجلاللة امللك املفدى رعاه اهلل، لتضا  إىل رصيد املكاسب اليت 

يتواىل حتقيقها على خمتلف الصعد، واليت جعلت من مملكة البحرين حم  

إعجاب اجلميع، ضارعني إىل املوىل العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة 
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القيادة احلكيمة، واألمتني العربية واإلسالمية، والعاك أمجع  املباركة على

 مبزيد من العزة واملنعة، إنه مسيع جميب، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5شكًرا، لدينا بيان آخر بشأن اإلشادة باخلطاب امللكي السامي الذي  

 تفضل .عاهل البالد املفدى لدى تسلمه تقرير جلنة تقصي احلقائقتفضل به 

 األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.
 

 األمني العام للمجلس:

 10شكًرا سيدي الرئيس، بيان جملس الشورى بشأن اإلشادة باخلطاب 

الذي تفضل به عاهل البالد املفدى لدى تسلمه تقرير جلنة تقصي  .امللكي

ذي تابع جملس الشورى باهتمام بالغ اخلطاب امللكي السامي ال :احلقائق

تفضل به حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

املفدى ــ حفحمه اهلل ورعاه ــ مبناسبة تسلمه تقرير جلنة تقصي احلقائق، وإننا 

 15إذ نشيد مبا تضمنه اخلطاب من كلمات ضافية، لنؤكد أن هذا اخلطاب 

ز من خالهلا جاللة السامي رسم مالمح املرحلة اليت تقبل عليها اململكة، وعز

امللك املفدى ــ رعاه اهلل ــ حقوق اإلنسان مبزيد من االهتمام واملتابعة، بعد 

احملنة اليت مر بها الوطن واستطاع جتاوزها بفضل حنكة قيادتنا الرشيدة، 

والتفا  الشعب بكافة مكوناته وطوائفه حول الثوابت الوطنية اليت نص 

 20مل الوطين اليت تعكس التوجه احلقيقي عليها الدستور، وأكدها ميثاق الع

الذي تتبناه اململكة يف مسريتها اإلصالحية لبناء دولة املؤسسات والقانون. 

ويؤكد جملس الشورى أن حكمة جاللة امللك ــ رعاه اهلل ــ وحرصه على 

حتقيق العدالة وصيانة حقوق املواطن البحريين كانت هي الدافع األول لتبين 

جلنة تقص للحقائق ذات طابع دولي، وما تأكيد جاللته  قرار شجاع بإنشاء

 25تبين توصياتها إال دليل على عزم ال يشوبه تردد يف إحقاق احلق وإنصا  

املحملوم وحماسبة املسيء، ضمن األطر القانونية والدستورية، اليت تضمن 

توفري احملاكمات العادلة، والتعويضات املقبولة ملن يثبت له احلق، عرب 

طين لتعويض املتضررين من األحداث، الذي أصدر جاللته مرسوًما صندوق و
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بإنشائه، يف خطوة مباركة أخرى للتأسيس ملرحلة جديدة يتسامى فيها 

اجلميع على اجلراح، وُتفتح فيها صفحة جديدة مشرقة يعيش من خالهلا 

أجواء املصاحلة الوطنية ورأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية ملا كانت عليه 

األحداث اليت كان هلا أثرها السليب على كل مواطن على هذه األرض  قبل

 5الطيبة. كما أننا إذ نعرب عن إشادتنا باألمر امللكي السامي بتشكيل 

اللجنة الوطنية املعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي 

جلنة احلقائق، لنشيد مبستوى املهنية والشفافية اللذين اتسم بهما عمل 

تقصي احلقائق، مؤكدين أن هذا التقرير ينبغي أن يكون جسًرا للتقريب 

بني وجهات النحمر وتالقح األفكار خلدمة اململكة من خالل تغليب املصلحة 

 10الوطنية العليا للتقدم خطوات إضافية يف املشروع اإلصالحي، من خالل 

رحلة املفصلية احلوار والتوافق الوطين اللذين يشكالن عنواًنا أساسًيا للم

املقبلة. إننا يف جملس الشورى لندعو كافة أطيا  اجملتمع إىل تقبل نتائج 

التحقيقات اليت توصلت إليها اللجنة لتكون مدخاًل لتهدئة النفوس ومجع 

الكلمة، مؤكدين أن السلطة التشريعية تنحمر إىل املرحلة اجلديدة بكل أمل 

 15وفري حياة أفضل ومستقبل حيمل وتفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال املواطنني لت

املزيد من اإليازات على خمتلف الصعد واملستويات، حتت قيادة جاللة امللك 

محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفحمه اهلل ورعاه، ومن خالل 

التعاون املتواصل بني السلطة التشريعية واحلكومة الرشيدة برئاسة صاحب 

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر حفحمه  السمو امللكي األمري خليفة

 20 اهلل ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد 

آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى حفحمه اهلل ورعاه، ليكون اجلميع 

مشاركني ومباركني اخلطوات اإلصالحية املنتحمرة اليت ستشهدها بالدنا 

 رحلة املقبلة بإذن اهلل تعاىل، وشكًرا. العزيزة خالل امل

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 
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 :العوضي صاحل لولوة العضو

شكًرا سيدي الرئيس، أشكر مكتب اجمللس على هذا البيان  

أنه لن يقبل بأي انتهاكات من إىل ولكن خطاب جاللة امللك أشار بوضوح 

نتهاكات اليت تعرض هلا أهل السنة االيقبل ب لنة للموقوفني وِقبل الشرط

 5 ن على هذه األرض، فبالتالي يتعني أن يكون البيان مشتماًل علىوواملقيم

هاتني الفقرتني بوضوح وبصفة حمددة، ألن التقرير أدان احلكومة 

ولكن هناك انتهاكات يبني أن واملعارضة، يف حني أن البيان بقراءته احلالية 

حيدد من قام بها، فهناك انتهاكات قامت بها ما تسمى باملعارضة،  ك

وانتهاكات قام بها أفراد من قوات األمن البحريين، وإذا كنا ال نقبل أن 

 10تنتهك حقوق وحريات وأجساد املوقوفني فأيًضا جيب أن يتضمن هذا البيان 

حاسب من مجيع األطرا ، والبد أن ُي اإلشارة إىل أن هناك انتهاكات حدثت

 عليها هؤالء مجيًعا، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.   

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

شكًرا سيدي الرئيس، لن أكرر ما تفضلت به األخت لولوة العوضي فأنا  

أتفق معها يف مضمون هذا الرد، وبالنسبة إىل مضمون ما ذكرته فإننا 

 20به مكتب اجمللس؛ لتحديد إن كان باإلمكان إضافته للبيان سنزود 

 السابق أم ال، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

لدينا بيان آخر بشأن احتفال سنأخذ ذلك يف االعتبار. شكًرا،  

 25تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني  .مملكة البحرين بيوم املرأة البحرينية

 العام للمجلس بقراءته.
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 ني العام للمجلس:األم

شكًرا سيدي الرئيس، بيان جملس الشورى بشأن احتفال مملكة   

مملكة البحرين بيوم املرأة  البحرين بيوم املرأة البحرينية: مبناسبة احتفال

يود جملس الشورى أن يرفع أمسى  :البحرينية الذي يصاد  األول من ديسمرب

 5همت يف بناء الوطن آيات التهاني والتربيكات لكل امرأة حبرينية سا

ونهضته، مؤكدين أن هذا اليوم يعترب وقفة سنوية لالحتفاء واالعرتا  جبهود 

املرأة البحرينية اليت عملت على بناء الوطن وتقدمه. وتأتي ذكرى هذا العام 

، «املرأة البحرينية يف التنمية االقتصادية ــ شراكة وعطاء ــ »حتت شعار 

أحد أهم ميادين التنمية يف البالد، على  ية يفلتعكس إشراقة املرأة البحرين

 10هذا  الرغم من أن دور املرأة يف التنمية ال يقتصر على مفهوم هذا الدور يف

بل يتعداه حنو بناء اجملتمع ومؤسساته، والعمل على بناء جمتمع  القطاع،

متحضر قوامه العدل واملساواة وتكافؤ الفرص. إننا يف جملس الشورى 

حتفاالت اململكة لالحتفاء بإياز املرأة البحرينية يف هذا ومتاشًيا مع ا

امليدان، لنؤكد أن املرأة البحرينية برهنت قدرتها يف املشاركة الفاعلة يف 

 15، واليت 2030التنمية االقتصادية، إلياز الرؤية االقتصادية ململكة البحرين 

دمات العامة سيكون للمرأة فيها دور بارز يف تعزيز قدرات اإلنتا  ودعم اخل

واملشاركة يف اجملال التجاري واالقتصادي، مشيدين يف هذا اجملال بالدور 

الذي يضطلع به اجمللس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو امللكي األمرية 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى يف الدفع جبهود 

 20ومتكينها من لعب دور االت كافة، املرأة البحرينية وإبراز إسهاماتها يف اجمل

أكثر فاعلية يف خمتلف اجملاالت وذلك عرب تهيئتها وتعزيز قدراتها بربامج 

وخط  تبنتها االسرتاتيجية الوطنية للنهوض باملرأة، واليت ستسهم يف حتقيق 

النقلة النوعية اليت تنشدها اململكة بقيادة حضرة صاحب اجلاللة امللك محد 

فة عاهل البالد املفدى، واملتابعة املستمرة لصاحب السمو بن عيسى آل خلي

 25امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر، واجلهود 

احلثيثة لصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد 



 2املضبطة  م22/11/2011                      ( 12)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

شيد وال يفوتنا يف هذه املناسبة أن ن نائب القائد األعلى حفحمهم اهلل ورعاهم.

بالدور الرائد للجنة شؤون املرأة والطفل باجمللس اليت أخذت على عاتقها 

مسؤولية دراسة ومتحيص القوانني املتعلقة باملرأة ومتكينها يف اجملاالت 

كافة، معربين عن متنياتنا باملزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل 

 5 ، وشكًرا. ما ترنو إليه من طموحات

 

 ــــــــس:الرئيـــــــ

 شكًرا، تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي. 

 

 10 العضو منرية عيسى بن هندي:

لن أضيف إىل البيان شيًئا، فقد كان شاماًل شكًرا سيدي الرئيس،  

وحمقًقا ملا نصبو إليه مجيًعا كوننا نساء حبرينيات، ولكنين أؤكد أننا يف 

ين لتحقيق ما تصبو جلنة شؤون املرأة والطفل مبجلس الشورى سنسعى جاهد

 إليه املرأة يف مملكة البحرين، وكل عام واجلميع خبري، وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص شكًرا، 

آل طريف األمني العام إبراهيم تفضل األخ عبداجلليل  .الرسائل الواردةب

 للمجلس.

 20 

 :العام للمجلس األمني

رسـائل معـالي السـيد خليفـة     : الرسـائل الـواردة  شكًرا سيدي الـرئيس،  

ــس        ــس النــواب خبصــوص مــا انتهــى إليــه جمل بــن أمحــد الحمهرانــي رئــيس جمل

مشـروع قـانون بشـأن إقامـة منطقـة جتاريـة حـرة بـني دول          النواب بشـأن التـالي:  

 25(، )إفتاة التجارة احلرة األوربية جملس التعاون لدول اخلليج العربية ودول رابط

إىل جلنـة  وقـد متـت إحالتـه    ، م2011( لسـنة  37املرافق للمرسوم امللكـي رقـم )  

الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مـع إخطـار جلنـة الشـؤون التشـريعية      
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( مـن  2( مـن املـادة )  2مشـروع قـانون بتعـديل الفقـرة )د( مـن البنـد )      و. والقانونية

ن املعـامالت اإللكرتونيـة، املرافـق    م بشـأ 2002( لسنة 22املرسوم بقانون رقم )

إىل جلنة الشـؤون التشـريعية   وقد متت إحالته  .م2011( لسنة 21للمرسوم رقم )

( 36قم )اقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رو. والقانونية

 5اإلجراءات اجلنائية، واملقـدم مـن صـاحبة السـعادة     م بإصدار قانون 2002لسنة 

إىل جلنـة الشـؤون التشـريعية    وقد متـت إحالتـه    .بدالنيب العريضالعضو رباب ع

 ، وشكًرا.والقانونية

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 

 

 رباب عبدالنيب العريض: العضو

أحببت أن أوضح أن هذا االقرتاح بقانون سبق شكًرا سيدي الرئيس،  

دالل الزايد يف الفصل التشريعي السابق، وكان أن تقدمت به أنا واألخت 

 15، وجملسكم رفضه، أيًضا يف فق  خبصوص استئنا  احلبس االحتياطي

وجوب حضور »دور االنعقاد السابق تقدمت به ولكن بإضافة التعديل التالي: 

احملامي يف مرحلة التحقيق يف اجلنايات واجلنح اليت يكون فيها احلبس 

 هيئة املستشارين إجراء بعض التعديالت عليه، ولقد طلبت مين«. وجوبًيا

وقمت بإجراء التعديالت، وكان من املفرتض أن ُأعيد تقدميه بعد ذلك مرة 

 20أخرى، ولكن لضيق الوقت ك أتقدم به. يف دور االنعقاد احلالي قدمت 

االقرتاح بقانون ولكن فوجئت عندما متت إحالته إلينا بالتعليقات املوجودة من 

وأنا أرى أنها  ،الطريقة اليت مت التعليق بها عليهاملستشارين وبقبل هيئة 

تعليقات غري مقبولة، فإذا كانت توجد لديهم مالححمات، فمن املفرتض 

بيانها لنا إما شفاهة وإما كتابة، فالطريقة اليت ُقدمت بها املالححمات تسيء 

 25ء يف إىل األعضاء، لقد أحسست وكأنين طالبة يف املدرسة، إن كوننا أعضا

السلطة التشريعية يفرض أن يكون لنا احرتام بالنسبة إىل املقرتحات بقوانني 

اليت نتقدم بها، فنحن ــ وخاصة بالنسبة إلّي ــ حناول أن تكون اقرتاحاتنا 
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مدروسة قبل تقدميها، ولكن الطريقة اليت ُقدمت بها املالححمات على املقرتح 

 بقانون سببت لي إحراًجا، وشكًرا.

 

 :ــــــــــــــسالرئيـ

 5 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

ة ــة الداخليــمن الالئح 50ادة ـــتناًدا إىل املــاسشكًرا سيدي الرئيس،  

ــ لكي ال أؤنب على كثرة مداخالتي ــ جيوز لي أن أبدي أي مالححمات على 

 10الرسالة الواردة من األخت رباب  أي رسائل واردة إىل اجمللس ومن بينها

العريض. أنا أتفق مع األخت رباب العريض فيما أثارته خبصوص التعليق على 

من الالئحة الداخلية ــ ومع احرتامي  92األوراق املرفقة باالقرتاح بقانون. املادة 

تقدم االقرتاحات »لألخت رباب العريض ــ أوضحت بشكل صريح التالي: 

اجمللس إىل رئيسه مصاغة وحمددة بقدر املستطاع،  بقوانني من أعضاء

 15ومرفًقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن حتديد نصوص الدستور املتعلقة 

باالقرتاح واملبادئ األساسية اليت يقوم عليها واألهدا  اليت حيققها. وال جيوز 

، وبالرجوع إىل املذكرة «أن يوقع االقرتاح بقانون أكثر من مخسة أعضاء

لالقرتاح بقانون، نرى أنه ورد فيها وجوب أن يكون لكل متهم يف  التفسريية

جناية أو جنحة حماٍم، وُأشري يف املذكرة إىل أن هذا النص يتفق مع القوانني 

 20واملواثيق الدولية، وقد رجعت إىل مجيع االتفاقيات الدولية اليت وقعتها 

ولة أن يكون مملكة البحرين وك أجد من هذه االتفاقيات ما ُيوجب على الد

هناك حماٍم لكل متهم يف جنحة، وال أقول يف جناية، ألن اجلناية قانون 

اإلجراءات يستكفي فيها. أطلب من األخت رباب العريض ومن هيئة 

املستشارين أن يبّينوا لنا بالتحديد ما هي االتفاقية الدولية اليت انضمت إليها 

 25كون لكل متهم يف جناية أو مملكة البحرين وحتديًدا املادة اليت توجب أن ي

جنحة حماٍم؟ ألننا بهذه الطريقة نعطل أدوات التحقيق، ألن اهلد  من هذا 

االقرتاح بقانون هو عدم مواجهة املتهم بغريه من املتهمني إال حبضور حماميه، 
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ن يكون ألويوجب أن يوقف التحقيق. وعدد احملامني يف البحرين ال يكفي 

باإلطالق، هيئة املستشارين البد أال تأخذنا لكل متهم يف جنحة حماٍم، ف

والبد أن حتدد النصوص الدستورية ونصوص االتفاقيات الدولية اليت تعلو 

على القوانني فيما يتعلق بوجوب أن يكون لكل متهم يف جنحة أو جناية 

 5حماٍم، ألننا يف هذه احلالة سنكلف هؤالء املتهمني مبالغ مالية لتكليف 

إجراءات التحقيق الستدعاء احملامي، وخاصة أن هذا  حماٍم، وسو  تتعطل

ويدخل فيها وكيل النيابة، فهل  «احملقق»االقرتاح بقانون قد أشار إىل كلمة 

ُيعقل أن يوقف وكيل النيابة التحقيق ويطلب احملامي أو يقوم من تلقاء نفسه 

من بندب حماٍم، هذه النقطة هي اإلشكالية يف هذا االقرتاح بقانون، فأرجو 

 10األخت رباب العريض أن تبّين لنا ما هي االتفاقيات الدولية وحتديًدا النصوص 

كما أنين أريد أن أوضح أن املقرتح بقانون السابق أقتصر على  ؟الواردة فيها

حق االستئنا  ــ وك يتضمن ما أشارت إليه األخت رباب من أن هناك مقرتًحا 

حد االستئنا  ــ وك يتضمن بقانون مع األخت دالل الزايد كان يقف عند 

وجوب أن يكون لكل متهم يف جنحة حماٍم. أمتنى سحب هذا االقرتاح 

 15بقانون، وتكليف هيئة املستشارين ببيان االتفاقيات والقوانني، أنا ال أعلم ما 

هي هذه القوانني الدولية، فهناك اتفاقيات دولية وال توجد قوانني دولية، 

 إعالن حقوق على ضوءة وإال كانت أمريكا ــ واملواثيق الدولية ليست ملزم

لتزمت بعدم التفرقة يف التعامل مع الزنو  واألقليات كما حدث ااإلنسان ــ قد 

على مشهد من العاك عند معاقبة أو توقيف بعض املسجونني واألسرى يف 

 20 قضايا احلرب، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ مجال حممد ف رو. 

 

 25 مجال حممد فخرو: العضو

صيل القانون، وحنن أمامنا احنن دخلنا يف تفشكًرا سيدي الرئيس،  

رسائل واردة بإحالة اقرتاح بقانون من الرئاسة إىل اللجنة املعنية، وأبلغنا 
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اجمللس بذلك، ك نعتد يف احلقيقة يف هذا اجمللس أن نناقش حمتوى االقرتاح 

لجنة ويأتينا يف صورة تقرير من اللجنة املعنية، بقانون إال بعد أن حيال إىل ال

فكنت أمتنى من الرئاسة ــ لتوفري وقت اجمللس ــ عدم السماح بفتح اجملال 

للنقاش املفصل واالستماع آلراء األعضاء إىل حني وصول التقرير من اللجنة 

 5 املعنية، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

قانون سيحال إىل اللجنة املعنية، على كٍل اآلن االقرتاح بشكًرا،  

واللجنة املعنية ستدرسه وسرتفع تقريًرا بشأنه إىل جملسكم املوقر، والقرار 

 10 األخت لولوة صاحل العوضي. تفضلي .يف األخري يعود إىل جملسكم املوقر

 

 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

أن لكل عضو أن يبدي رأيه  50ورد يف املادة شكًرا سيدي الرئيس،  

ــ أنا عندما تكلمت ك أتكلم من فراغ ــ  93ن دون مناقشة، وورد يف املادة م

 15أنه يتطلب أن يكون االقرتاح بقانون مستوفًيا للشكل املطلوب، وهذا 

االقرتاح بقانون ك يستوِ  الشكل املطلوب، وهو حتديد النصوص الواردة يف 

 ا.االتفاقيات الدولية واالتفاقيات الدولية امللزمة، وشكًر

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20وننتقل اآلن إىل البند التالي إذن حيال املقرتح بقانون إىل اللجنة املعنية.  

من جدول األعمال واخلاص بتقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 

الوطين خبصوص مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية للتعاون 

تثماري والفين بني دول جملس التعاون لدول االقتصادي والتجاري واالس

( لسنة 37املرافق للمرسوم امللكي رقم ) ،اخلليج العربية وحكومة ماليزيا

 25مقرر اللجنة  األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةوأطلب من  .م2011

 تفضل.التوجه إىل املنصة فلي
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 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

بدايًة أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف  سيدي الرئيس، شكًرا 

 املضبطة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 
 

 (56 / صفحة 1 )انظر امللحق

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل األخ سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون 

 مقرر اللجنة.
 

 :خليفة آل خليفة بن خالد الشيخ الدكتور العضو

 20إن تصديق مملكة البحرين على هذه  الرئيس، سيدي شكًرا 

ة املوحدة لدول االتفاقية يعد التزاًما باملادة الثانية من االتفاقية االقتصادي

جملس التعاون باختاذ التدابري الالزمة برصد الدول األعضاء لسياساتها 

وعالقاتها بصفة مجاعية، كما أن هذه االتفاقية تعمل على تعزيز وتشجيع 

التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين مع حكومة ماليزيا ضمن 

 25زيد من االستثمارات لدعم منحمومة جملس التعاون، والذي بدوره سيجذب امل

 االقتصاد الوطين، وشكًرا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكًرا، هل هناك مالححمات؟ 
 30 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 املبدأ؟ حيث من القانون مشروع على اجمللس يوافق هل

 

 (موافقة أغلبية)

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 مادة مواده مناقشة إىل وننتقل .املبدأ حيث من نالقانو مشروع ُيقر إذن

 .اللجنة مقرر األخ تفضل مادة،

 

 10 :خليفة آل خليفة بن خالد الشيخ الدكتور لعضوا

 من جاءت كما الديباجة على باملوافقة اللجنة توصي: الديباجة 

 .احلكومة
 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 15 ؟الديباجة على مالححمات هناك هل 

 

 (حظاتمال توجد ال)

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 20 ؟الديباجة على اجمللس يوافق هل 

 

 (موافقة أغلبية)

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 25 .اللجنة مقرر األخ تفضل ،األوىلوننتقل إىل املادة . الديباجة ُتقر إذن 

 

 :خليفة آل خليفة بن خالد الشيخ الدكتور العضو

 من جاءت كما املادة هذه على قةباملواف اللجنة توصي: األوىل املادة 

 .احلكومة

 30 
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 املادة؟ هذه على مالححمات هناك هل 
 

 (مالحظات توجد ال)

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 املادة؟ هذه على اجمللس يوافق هل 
 

 (موافقة أغلبية)

 10 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 .اللجنة مقرر األخ تفضل التالية، دةاملا إىل وننتقل. املادة هذه ُتقر إذن 

 

 :خليفة آل خليفة بن خالد الشيخ الدكتور العضو

 15 من جاءت كما املادة هذه على باملوافقة اللجنة توصي: الثانية املادة 

 .احلكومة
 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 املادة؟ هذه على مالححمات هناك هل 
 20 

 (مالحظات توجد ال)

 

 :سالرئيـــــــــــــــــ

 املادة؟ هذه على اجمللس يوافق هل 

 25 (موافقة أغلبية)

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع . املادة هذه ُتقر إذن 

 القانون، فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
 30 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــــس

رأي النهائي على مشروع القانون بعد الهل يوافق اجمللس على أخذ  

  ؟ساعة من اآلنمضي 
 

 5 (موافقة أغلبية)

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص  إذن ُيقر ذلك.

بتقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

 10حمام( املوحد املعدل ملكافحة اإلغراق والتدابري باملوافقة على القانون )الن

املرافق  ،التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

األخ الدكتور الشيخ خالد  تفضل م،2011( لسنة 22للمرسوم امللكي رقم )

 .مقرر اللجنة بن خليفة آل خليفة

 

 15 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف  بدايةًرا سيدي الرئيس، شك 

 املضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 20 هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟ 

 

 موافقة( )أغلبية

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 25 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 

 

 (75 صفحة / 2 امللحق )انظر

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 30األخ  تفضلسنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون. 

 مقرر اللجنة.
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 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

رأت اللجنة أهمية املوافقة على مشروع القانون  شكًرا سيدي الرئيس، 

ل ملكافحة اإلغراق والتدابري املوحد املعد (النحمام)باملوافقة على القانون 

التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، حيث إنه من 

 5الضروري قيام دول جملس التعاون باختاذ التدابري الالزمة حلماية صناعاتها 

من املمارسات الضارة يف التجارة الدولية املوجهة إليها من غري الدول 

 ضرر للصناعة اخلليجية، وشكًرا.األعضاء، واليت تتسبب ب
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هناك مالححمات؟ شكًرا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 20وننتقل إىل مناقشة مواده مادة  إذن ُيقر مشروع القانون من حيث املبدأ. 

 مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

بالتعديل الوارد يف  الديباجة : توصي اللجنة باملوافقة علىديباجةال

 25 .التقرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل هناك مالححمات على 
 

 30 )ال توجد مالحظات(
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 ــــــــــــــس:الرئيـ

 ؟الديباجة بتعديل اللجنةهل يوافق اجمللس على 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

، تفضل األوىل. وننتقل إىل املادة هذه الديباجة بتعديل اللجنةإذن ُتقر 

 األخ مقرر اللجنة.

 

 10 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

لجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من : توصي الاألوىلاملادة  

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25  املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.إذن ُتقر هذه املادة. وننتقل إىل 

 

 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من الثانيةاملادة  

 احلكومة.

 30 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 ــس:الرئيـــــــــــــ

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن ُتقر هذه املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: العضو

ل الوارد يف بالتعدي: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة الثالثةاملادة  

 15 .التقرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 
 

 20 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق اجمللس على هذه املادة 

 

 25 )أغلبية موافقة(

 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

قد انتهينا من مناقشة وبهذا نكون . املادة بتعديل اللجنةإذن ُتقر هذه  

 مواد مشروع القانون، فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
 30 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 الرأي النهائي على مشروع القانون بعدهل يوافق اجمللس على أخذ  

 ؟ساعة من اآلن مضي
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

ننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص . وإذن ُيقر ذلك 

مبواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع 

 10م، 2009لسنة  2للمرسوم امللكي رقم  ون بشأن محاية املستهلك، املرافققان

ومشروع قانون بشأن محاية املستهلك. )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 

وأطلب من األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي مقرر من جملس الشورى(. 

 اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

 

 15 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

الفصل الثالث: واجبات اإلدارة امل تصة شكًرا سيدي الرئيس، 

التعديل توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة ب :11حبماية املستهلك: املادة 

 الوارد يف التقرير.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

تفضلي األخت لولوة صاحل هل هناك مالححمات على هذه املادة؟  

 العوضي.

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

 25 2هذه املادة تتعلق بشكل مباشر باملادة رقم  شكًرا سيدي الرئيس، 

املادة ينص على  من هذه 3واليت سبق أن وافق عليها جملسكم املوقر، البند 

النحمر يف اخلالفات اليت تنشأ بني املزود واملستهلك والعمل على »التالي: 

أمكن ذلك، ووضع األنحممة واإلجراءات  نتسوية هذه اخلالفات ودًيا إ

الفقرة )ب(  ، يف حني أن«الالزمة لفض املنازعات بني املزودين واملستهلكني
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ويف حالة »جللسة السابقة تنص على اليت وافق عليها اجمللس يف ا 2من املادة 

وجود خال  يتعلق بتنفيذ هذه االلتزامات، يعرض على اإلدارة، لتصدر فيه 

قراًرا ملزًما لألطرا  وذلك وفًقا لألحكام واإلجراءات اليت يصدر بتحديدها 

من  102، فأنا ألتمس من اجمللس املوقر واستناًدا إىل املادة «قرار من الوزير

 5بناًء على التناقض الوارد بني هذه  2لية أن يعيد النقاش يف املادة الالئحة الداخ

اليت قصرت التسوية الودية يف اإلدارة امل تصة بني املزود  11املادة واملادة 

واملستهلك، وفيما عدا ذلك فقد أعطت اإلدارة احلق يف إصدار قرارات 

وحنن نعلم ملزمة، مبعنى آخر حتكيم إجباري تفصل فيه اإلدارة امل تصة، 

أن التحكيم اإلجباري يف مملكة البحرين يعترب خمالًفا للدستور، وأود أن 

 10أذّكر اإلخوة األعضاء مبوافقة احملكمة الدستورية على رفض التحكيم 

مشروع قانون غرفة  مناقشةاإلجباري سواء كان ضمنًيا أو صرحًيا عند 

من الالئحة  102ادة البحرين لتسوية املنازعات، فأرجو ــ واستناًدا إىل امل

الداخلية اليت أجازت للمجلس إعادة مناقشة ما مت إقراره من مواد ــ أن نعيد 

 ، وشكًرا.11ومدى مواءمتها مع املادة  2النحمر يف املادة 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.شكًرا،  

 

 :العضو دالل جاسم الزايد

 20 البند)ب( املادة بالفعل تتعارض مع نصشكًرا سيدي الرئيس، هذه  

، لذلك أطلب من اجمللس إعادة النحمر يف الطلب املقدم بإعادة 2من املادة 

حتى ال نقرها وفيها نوع من التعارض، وهناك اقرتاح مقدم  2املداولة يف املادة 

من اللجنة وهو اسرتداد هذه املادة ملراجعتها، ألن القرار الذي ذكر يف املادة 

ويعمل على تسوية  األطرا  وهنا يف هذه املادة القرار ليس ملزًملزم مل 2

 25كي نتفادى مثل هذا النوع واخلال ، وبذلك سو  نضع اإلدارة يف مشكلة، 

نوًعا  ُنحدثمن التعارض حبذا لو يتم النحمر يف هاتني املادتني يف اللجنة حتى 

تقدمت به األخت  عند التطبيق. وهناك طلب األمر لتيسريمن التوافق بينهما و
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بني املادتني  اهناك ارتباًطأن ، وطاملا 2لولوة العوضي بإعادة املداولة يف املادة 

 امن التناقض بني املادتني ألنهم فرتة املداولة وحتى ال حيدث نوعوحنن يف 

 ؛ نطلب إعادة هذه املادة إىل اللجنة، وشكًرا.نفسه ن املوضوعاعاجلت

  

 5 الرئيـــــــــــــــس:

ًرا، الكالم الذي دار اآلن هو أن األخت لولوة العوضي طلبت شك

بعد أن وافق عليها اجمللس، وإعادة املداولة ال تقدم  2يف املادة  إعادة املداولة

القانون، حبيث نعرض موضوع إعادة مشروع إال بعد االنتهاء من مناقشة 

خيتلف هذا  املداولة وتعود املادة من جديد إىل اجمللس الختاذ القرار، وقد

 10القرار عن القرار الذي سبق أن اختذه. ما فهمته من األخت لولوة العوضي أنها 

مع املادة احلالية، وليست هناك أي مشكلة  2تريد أن تتوافق وتنسجم املادة 

فق . فإذا كان املوضوع بهذا الشكل فلماذا ال  2يف هذه املادة بل يف املادة 

كي تتوافق مع هذه املادة، إذا  2اولة يف املادة نوافق على هذه املادة ونعيد املد

كان هناك اختال  بني املادتني؟ أليس هذا ما تريده األخت لولوة العوضي؟ 

 15كي تتوافق  2إذن أرى أن نصوت على هذه املادة ومن ثم نعيد املداولة يف املادة 

 . تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.11مع املادة 
 

 :العضو دالل جاسم الزايد

شكًرا سيدي الرئيس، أتفق معك حول هذا األمر باعتبار أن القرار 

 20إلدارة يف حالة تسوية اخلال ، لذا سو  ل اليس ملزًم 11الذي ذكر يف املادة 

ألنه يتعارض مع املادة مداولتها عند إعادة  2يتم حذ  البند )ب( من املادة 

 ، وشكًرا.11
  

 الرئيـــــــــــــــس:

 25املوضوع واضح لدى اجلميع. هل هناك مالححمات شكًرا، أعتقد أن 

 أخرى؟
 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟ 11هل يوافق اجمللس على املادة 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

، تفضل األخ التالية. وننتقل إىل املادة هذه املادة بتعديل اللجنةإذن ُتقر 

 جنة.مقرر الل

 

 10 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

الفصل الرابع: ضواب  املنافسة واالحتكار وصور اإلخالل  

بالتعديل الوارد  هذه املادة توصي اللجنة باملوافقة على: (12)املادة  :بقواعدهما

 .يف التقرير
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 
 

 ت()ال توجد مالحظا

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق اجمللس على هذه املادة 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ بتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 

 مقرر اللجنة.

 

 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

 30بالتعديل الوارد يف  هذه املادة اللجنة باملوافقة علىتوصي : (13)املادة  

 .التقرير
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 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضل األخ مجال حممد ف رو. هل هناك مالححمات على هذه املادة؟  
 

 العضو مجال حممد فخرو:

 5الححمت يف نهاية املادتني أننا قمنا بتغيري عبارة شكًرا سيدي الرئيس،  

حتددها الالئحة التنفيذية »إىل عبارة  «الوزير يصدر بتحديدها قرار من»

، وهذا تعديل جيد، ولكننا ك نعدل هذا النص يف املواد السابقة، «للقانون

فأمتنى على اإلخوة يف اللجنة أو األمانة العامة أن يأتوا باملواد السابقة اليت مت 

 إقرارها بالصياغة اجلديدة، وشكًرا.
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أخرىهل هناك مالححمات ا، شكًر 
 

 )ال توجد مالحظات(

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنةهل يوافق اجمللس على هذه املادة  
 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ بتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 

 مقرر اللجنة.
 

 25 :ن الشيخ منصور السرتيحممد حس العضو

: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف (13املادة ) 

 التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 30 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 موافقة()أغلبية 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ بتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 

 مقرر اللجنة.

 

 10 :حممد حسن الشيخ منصور السرتي العضو

: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة (بعد إعادة الرتقيم 15املادة ) 

 بالتعديل الوارد يف التقرير.
 

 يـــــــــــــــس:الرئ

 15األخت منرية عيسى بن  تفضلي هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 هندي.

 

 العضو منرية عيسى بن هندي:

بالنسبة إىل موضوع الفقرة )ب( لقد شاهدت  شكًرا سيدي الرئيس، 

 20هذا األمر بأم عيين، يف يوم الثالثاء كنت يف أحد املستشفيات والتقيت امرأة 

خارجة ومعها ش ص لديه حقيبة وهو مسّوق للبضاعة، فقلت  ترافق أمها وهي

هلا: ماذا بك؟ فأجابت: أود أن أشرتي جهاًزا لضب  األكسجني ودقات 

ديناًرا، فقلت هلا: من املمكن أن  120القلب، فقلت هلا: كم سعره؟ قالت: 

يكون هذا اجلهاز غري الذي لدي، ألنين اشرتيت هذا اجلهاز من إحدى 

 25دينار، فقلت  100ديناًرا، واملسّوق باع هذا اجلهاز هلا بــ  25ة بــ الدول الشقيق

هلا: إذن ملاذا اشرتيت هذا اجلهاز؟ فقالت: ألنين أود إخرا  والدتي من 

املستشفى فاشرتيت هذا اجلهاز من الشركة، وهذه الشركة ليست صيدلية 

تغلني؟ ولكنها تبيع مثل هذه األجهزة، فمن حيمي املستهلك من هؤالء املس
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الفرق بني اجلهاز الذي معي والذي معها هو اللون فق ، معي اللون األصفر 

ومعها اللون األسود، أي أنها اشرتت هذا اجلهاز بأربعة أضعا  الثمن 

  األصلي.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 إن شاء اهلل هذا القانون سيغطي هذا اجلانب. 
 

 العضو منرية عيسى بن هندي:

لكن نريد أن نثبت أن االستغالل موجود، كالمك صحيح، و 

 10 وشكًرا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

نشكرك  نعم االستغالل موجود وإال ملا وجدنا هذا القانون، على كٍل 

 األخ السيد حبيب مكي هاشم. تفضلعلى طرح هذه النقطة. 
 15 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

لجنة بالنسبة إىل لدي مالححمة على توصية الشكًرا سيدي الرئيس،  

توصي اللجنة باملوافقة على »بعد إعادة الرتقيم، عندما تقول اللجنة  15املادة 

من املشروع بقانون الثاني وإعطائها  19قرار جملس النواب بتقديم نص املادة 

 20، وتوصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب باستبدال عبارة 15رقم 

، أود أن «رة )االحتكار أو اهليمنة على السوق()املمارسات االحتكارية( بعبا

أعر  رأي اللجنة بالنسبة إىل إعادة النص، هل اللجنة ال تتفق مع قرار جملس 

انت ال تتفق مع النواب فهناك فرق بني النص النواب بإعادة النص؟ وإذا ك

املوصى به والنص اآلتي يف املادة، ألن اإلخوة يف النواب حذفوا عبارتني: عبارة 

 25يف الفقرة )أ( وعبارة يف الفقرة )ب(، أود أن أعر  ما هو رأي اللجنة 

 الكرمية؟ وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 وضي.شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل الع 
 30 
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 وضي:علولوة صاحل ال العضو

لدي استفسار، بالنسبة إىل إعادة صياغة  شكًرا سيدي الرئيس، 

املمارسات »جملس النواب، واستبدال عبارة  انصوص املادة كما أقره

، هل أجرت اللجنة «االحتكار أو اهليمنة على السوق»بعبارة « االحتكارية

 5 هذا التعديل فق  على هذه املادة؟ وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 ؟أخرىهل هناك مالححمات شكًرا،  
 

 10 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

خ . وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األبتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 

 مقرر اللجنة.

  20 

 :حممد حسن الشيخ منصور السرتي العضو

: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة (بعد إعادة الرتقيم 16املادة ) 

 بالتعديل الوارد يف التقرير.
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 فق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟هل يوا 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ بتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 

 مقرر اللجنة.

 

 10 :حممد حسن الشيخ منصور السرتي العضو

بعد إعادة  17املادة ) الفصل اخلامس: ضب  امل الفات والتصر  فيها: 

 : توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.(الرتقيم

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15األخت لولوة صاحل  تفضلي هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 العوضي.

 

 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

كما أقرتها اللجنة تنص على  17املادة شكًرا سيدي الرئيس،  

 20تكون للموظفني، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا »

 له سلطة دخول احملال ذات الصلة. اانون والقرارات اليت تصدر تنفيًذالق

وتكون للموظفني الذي يعينهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير، صفة مأموري 

اختصاصاتهم الضب  القضائي وذلك بالنسبة إىل اجلرائم اليت تقع يف دوائر 

، فما الفرق بني املوظفني الذين هلم احلق ..«وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 25يف التحقق من تنفيذ أحكام هذه القوانني وسلطة دخول احملالت؟ أليست هلم 

صفة الضبطية القضائية؟ أود أن أستفسر من رئيسة ومقرر اللجنة، هل 

سجيل احملاضر؟ ألن القانون ك املوظفون يدخلون احملال التجارية للفرجة أم لت
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ينص على أن هؤالء لديهم سلطة الضبطية القضائية، فما الغرض من دخوهلم 

هذه احملالت؟ هل الغرض من دخول احملالت هو تسجيل امل الفات اليت 

وجدوها أم للفرجة أم ملاذا؟ وملاذا فّرقنا بني املوظفني الذين يعينهم وزير 

فني الذين يعينون باالتفاق بني وزير العدل ووزير الصناعة والتجارة وبني املوظ

 5 فأرجو تفسري هذا املوضوع، وشكًرا. ،الصناعة والتجارة؟ هناك تناقض

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 

 10 دالل جاسم الزايد: العضو

بالنسبة إىل هذا اجلانب هناك فرق بني شكًرا سيدي الرئيس،  

ثنني، الفرق األول هو أن هؤالء املوظفني الذين يتم تعيينهم للتحقق من اال

احملال التجارية لديهم حق املتابعة املتعلقة بنشاطات التجار اليت تكون يف 

فرتة العمل، مثاًل يف فرتة الت فيضات، ويراقبون مدى التزام التجار مبسألة 

 15ُيشرتط عند القيام بهذه  الت فيضات أو عرض اجلوائز أو توزيع اهلدايا، ألنه

األنشطة من قبل احملال التجارية أن يكون هناك أش اص ميثلون وزارة 

الصناعة والتجارة من اإلدارة امل تصة ملتابعة التزامهم بالتعليمات الواردة فيها. 

أما بالنسبة إىل الشق الثاني من املادة املتعلق مبسألة مفهوم مأمورية الضب  

هم احلق يف دخول احملالت للتحقق ومتابعة اجلرائم اليت القضائي والذين لدي

 20حتدث نتيجة مل الفة نصوص مواد القانون، فاملادة مت تنحميمها بهذه الطريقة 

وهي متسقة مع التنحميم اإلداري الذي يتبعونه يف جمال املتابعة، إذن هذا الشق 

 ضب  القضائي، وشكًرا. المتعلق مبأموري 

 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 25شكًرا، تفضل األخ الدكتور عبداهلل أمحد منصور وكيل وزارة  

 الصناعة والتجارة لشؤون التجارة. 
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 لشؤون التجارة:  وكيل وزارة الصناعة والتجارة

، يف البداية أقدم لكم اعتذار سعادة األخ شكًرا سيدي الرئيس 

الدكتور حسن بن عبداهلل ف رو عن عدم حضور هذه اجللسة وذلك لسفره 

مع صاحب السمو امللكي ولي العهد يف مهمة رمسية. أما بالنسبة إىل هذه 

 5املادة فهناك فرق بني الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية، الوزارة حتتا  

إىل مفتشني يدخلون احملال ويضبطون كل ما هو خمالف للقانون واإلجراءات 

د مأموري ضب  وغري ذلك، ولكن يف السنوات األخرية بدت احلاجة إىل وجو

ن وزير العدل، هؤالء مكلفون بتحرير ع، وال يصدر الت ويل إال أيًضا قضائي

امل الفات بالنسبة إىل اجلنح واجلرائم وغري ذلك، فكل من حيمل الضبطية 

 10وهكذا  ،ًحاـالقضائية هو حيمل الضبطية اإلدارية والعكس ليس صحي

كما تفضلت األخت دالل  جرت العادة يف كل القوانني السابقة، ومن املهم ــ

 الزايد ــ أن تكون املادة على هذا التفصيل، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكًرا، تفضل األخ  

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

لدي مالححمة بسيطة وهي عبارة عن خطأ شكًرا سيدي الرئيس،  

وتكون »انية اليت نصت يف بدايتها على حنوي بالنسبة إىل الفقرة الث

 20اليت نصت على ، فأعتقد أن الفقرة األوىل صحيحة «للموظفني الذي...

 ، وشكًرا.«تكون للموظفني الذين...»

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي. 

 25 
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 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

أضيف كثرًيا إىل ما ذكره األخ ال أريد أن شكًرا سيدي الرئيس،  

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة، يف  الدكتور عبداهلل منصور

 وزارة الصناعة والتجارة تقوم حبماية املستهلك وهي  الواقع نرى أن

 5لديها ــ كما ذكر وكيل الوزارة ــ الضب  اإلداري ومتابعة األسواق واحملال 

هناك خمالفة، وإذا وجدت خمالفة فدورها  للتأكد منها حتى لو ك تكن

أكرب من ذلك، ولكن سؤال األخت لولوة العوضي مشروع يف احلقيقة والبد 

 من توضيح ذلك األمر، وشكًرا. 

  

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

ل الزايد ووكيل الوزارة أشكر األخت دال شكًرا سيدي الرئيس، 

 15على توضيح األمر، ولكن عند التطبيق سيكون هناك لبس لدى القائمني 

عليه، فالبد أن تعّدل هذه الصياغة حبيث تكون هلم سلطة الضبطية 

اإلدارية، وجيب على وزارة الصناعة والتجارة أن تفرق بني الضبطية القضائية 

ء فهم عند تطبيق هذه املادة، والضبطية اإلدارية كي ال نقع يف لبس أو سو

ألن ما فهمته أنه مادام لديهم سلطة دخول احملالت فمعنى ذلك أن لديهم 

 20سلطة حترير امل الفات، وهل تقف صالحية هؤالء املوظفني يف الفقرة )ب( 

على كتابة التقارير للوزارة فق ؟ البد من تعديل الفقرة حبيث تكون لديهم 

ن هناك فرق بني هذه الضبطية والضبطية صفة الضبطية اإلدارية كي يكو

 القضائية وننتهي من أي إشكاالت أو سوء فهم عند تطبيق املادة، وشكًرا.

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ مجال حممد ف رو. 

 



 2املضبطة  م22/11/2011                      ( 32)    2/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 

 مجال حممد فخرو: العضو

اإلخوة يف الوزارة أم املقرتح أتى هل ال أعر  شكًرا سيدي الرئيس،  

أنا أعتقد أنه البد أن ُيمنح كل موظفي وزارة  !نوعني من الضبطيةبهذين ال

الصناعة والتجارة الذين يتم تعيينهم باالتفاق مع وزير العدل سلطة الضبطية 

 5القضائية ألن دورهم سيكون أقوى. أنا أود أن أمحي املستهلك فهل إذا وجد 

أو جرمية ما  املفتش خمالفة إدارية أو تكون هناك خمالفة كبرية مثل اجلنح

سأذهب إىل الوزارة وأرسل زميلي اآلخر كي يقبض على صاحب احملل 

امل الف؟ ملاذا نكرر العمل لكي أؤدي وظيفة واحدة؟ هديف األساسي هو 

محاية هذا املستهلك، وقوة القانون تكون مع من لديه سلطة الضبطية 

 10يف الوزارة معي  القضائية، وبالتالي أعتقد أنه من األفضل ــ رمبا يتفق اإلخوة

أن يتم إلغاء الفقرة األوىل وننتقل إىل موضوع الضبطية القضائية  يف ذلك ــ

مباشرة، أمتنى أن أمسع رأي اإلخوة يف وزارة الصناعة والتجارة حول هذا 

 املوضوع، وشكًرا.
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 ستشاراملالربزيي  عبدالوهابشكًرا، تفضل األخ الدكتور عصام  

 لمجلس.ل قانونيال
 

 لمجلس:ل القانوني ستشارامل

 20هاتان الفقرتان مكررتان يف قوانني كثرية،  شكًرا سيدي الرئيس، 

الفقرة األوىل متعلقة حبق الوزارة املعنية يف التفتيش والرقابة، وأن تكلف 

بعض موظفيها بدخول هذه األماكن للتأكد من حسن تطبيق القانون وتوفري 

ة لتطبيقه، ويف هذه األحوال قد تكون هناك خمالفات، املستلزمات الضروري

وهذه امل الفات قد يذكر القانون إمكانية أن ُيصدر الوزير قرارات إدارية 

 25فيها مثاًل: غلق حمل لفرتة معينة أو غلقه نهائًيا أو شطب امسه من السجل، 

يت فهذه إجراءات إدارية ميكن أن يت ذها الوزير بناء على تقارير التفتيش ال

من وزير يقوم بها هؤالء املوظفون الذين يكلفون من الوزير بدون تدخل 

العدل، ولكن هناك حاجة إىل مأموري ضب  قضائي، وهذا تطبيق لنص 
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فيما يتعلق جبمع من قانون اإلجراءات اجلنائية الباب األول من الكتاب الثاني 

من  35ة ، وتنص املاد«مأمورو الضب  القضائي وواجباتهم»االستدالالت 

وجيوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير »قانون اإلجراءات على التالي: 

، والفقرة «امل تص ختويل بعض املوظفني صفة مأموري الضب  القضائي

 5الثانية هي تطبيق ملا نص عليه قانون اإلجراءات اجلنائية، وواجبات مأموري 

ب األول من الكتاب الثاني الضب  القضائي موجودة يف الفصل األول من البا

ولكن هؤالء مهمتهم هي الكشف عن اجلرائم وتطبيق من قانون اإلجراءات، 

املواد الواردة يف هذا الفصل من قانون اإلجراءات فيما يتعلق بارتكاب جرائم، 

ولكن التفتيش قد يبني خمالفات ال تشكل جرائم وميكن أن تفرض عليها 

 10 يف احلالتني، وشكًرا. عقوبات إدارية، إذن الوضع خمتلف

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 

 

 15 رباب عبدالنيب العريض: العضو

أختلف مع األخ املستشار القانوني للمجلس، شكًرا سيدي الرئيس،  

فما نراه ومعتادون عليه هو أن كل املوظفني لديهم صفة الضبطية القضائية 

ن وزير العدل بأمساء، وعدم وجود عبطية القضائية تصدر ألن صفة الض

قد يبطل امل الفة أو اجلرمية، هذا أمر شكلي ضروري، وبالتالي  أمساء

 20أعتقد أن النصني مرتبطان مًعا، وأي مفتش تابع لوزارة الصناعة والتجارة البد 

أن تكون له صفة الضبطية القضائية وموضوع يف جدول، ألننا نتكلم عن 

مرتبطان مًعا، ومبجرد أن  فيه موظفون وأمساء، فأعتقد أن النصنيجدول 

يفتش الش ص فإنه قد يضب  خمالفة من خالل التفتيش، وإذا ضب  

خمالفة فهذا الضب  ليس معناه أن يقبض على الش ص، ولكن املقصود هو 

 25رصد امل الفة، وبعد ذلك حتال ألنها من جرائم الطلب، وبالتالي وزير التجارة 

من النيابة العامة حتريك الدعوى اجلنائية، وهذا ما يقصد بالضبطية  يطلب

 القضائية، وليس أن يقبض على الش ص، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

اجتاه األعضاء اآلن هو أن تكون هناك ــ بداًل من ضبطية  شكًرا، 

 إدارية وضبطية قضائية ــ ضبطية قضائية واحدة فق  بالنسبة للموظفني.

وزارة الصناعة والتجارة وكيل الدكتور عبداهلل أمحد منصور تفضل األخ 

 5 .لشؤون التجارة

 

 لشؤون التجارة:  وكيل وزارة الصناعة والتجارة

لو عدنا إىل القوانني يف الثمانينيات فسنجد شكًرا سيدي الرئيس، 

أن هناك فقرة واحدة ولكن بعد صدور عدة قوانني خاصة باإلجراءات أصبح 

 10طلًبا فرضته وشّرعته دائرة التشريع واإلفتاء القانوني، وجرت هذه هذا م

العادة يف كل القوانني، وال أعلم ما إذا كان جملسكم املوقر سيسلك 

اجتاًها آخر اآلن، ولكن النوعان ضروريان، وصحيح أن وزارة الصناعة 

والتجارة تعطي أحياًنا مجيع مفتشيها يف بعض اإلدارات صفة الضبطية 

ئية وهم يفتشون ولكن هذا النص أحياًنا يكون مقيًدا، وقد ال حنتا  القضا

 15 إىل مأمور ضب  قضائي يف كل أمر، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

حتى نوفر الوقت أقرتح أن تعاد املادة إىل اللجنة ملزيد من شكًرا،  

 األخت دالل جاسم الزايد. تفضليالدراسة. 

 20 

 دالل جاسم الزايد: العضو

هذه املادة واضحة بشكل تام. وقد تفضلت كًرا سيدي الرئيس، ش 

األخت رباب العريض بتقديم شرح خبصوص هذه املادة ولكن األخ املستشار 

ذكر نقطة تتعلق بالضب  اإلداري، وهناك فرق كبري، القانوني للمجلس 

 25فاملادة يف فقرتها األوىل تتكلم عن الضب  اإلداري البحت الذي ال جيوز فيه 

تت ذ قرارات بالغلق وما إىل ذلك، فهذه من مهمات الضب  القضائي،  أن
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ملاذا وضع الضب  اإلداري؟ وضع حتى يكون األمر حتت يد سلطة تنفيذية يف 

وضع من تعطيهم هذه الصفة للمراقبة، مبعنى أن يكون اهلد  من الضب  

. أما هو اإلجراءات الوقائية، ومتنع من خالهلا التجاوزات أو عدم االلتزام

خبصوص الفقرة الثانية اليت تناولت الضب  القضائي فهناك فرق كبري، 

 5فهي ــ كما بينت ــ للتحري عن هذه امل الفات والتجاوزات، ومن هنا يتم مجع 

االستدالالت، وحبسب ما أوضح اإلخوة يف وزارة الصناعة والتجارة فإنه ــ 

عاون ــ يوجد هذا حتى يف القانون النموذجي للمستهلكني لدول جملس الت

النوع من الضبطية، الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية، الضب  القضائي 

يصدر فيه قرار عن وزير العدل، وبالتالي حتدد فيه أمساء، ولكن يف 

 10الضب  اإلداري من املمكن أن توكل بقرارات من السلطة بأمساء من ختوهلم 

ة، مع كثرة عدد املوظفني بهذا الضب  اإلداري، ويكون هناك متسع للرقاب

الذين تكون مسؤوليات الضب  اإلداري ضمن مسؤولياتهم، ولذلك املادة 

كما هي واضحة، فالشق األول منها يتكلم عن الضب  اإلداري، والشق 

 الثاني يتعلق بالضب  القضائي، وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

فلتتفضل  لديها نقطة نحمام شكًرا، األخت لولوة صاحل العوضي 

 .بطرحها

 

 20 :)مثرية نقطة نظام( وضيعلولوة صاحل ال العضو

الالئحة الداخلية بينت أسباب نقاط النحمام. شكًرا سيدي الرئيس،  

وأريد أن أعدل واقعة متت إثارتها هنا. فمع احرتامي ملا تفضلت به األخت دالل 

 الزايد وممثل وزارة الصناعة والتجارة...

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 هذه ليست نقطة نحمام... 
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 :وضيعلولوة صاحل ال العضو

هم ذكروا أن وزير العدل هو من حييل سيدي الرئيس،  امسح لي 

 الضبطية القضائية...
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 أرجو املعذرة، فهذه ليست نقطة نحمام بل مداخلة... 

 

 :وضيعلولوة صاحل ال العضو

إن وزير العدل هو من حييل هم قالوا سيدي الرئيس،  امسح لي 

 10 امل الفات اليت ترصد عن طريق الضبطية القضائية...

 

 :الرئيـــــــــــــــس

هذه ليست نقطة نحمام، وقد ذكرِت  حسًنا، هل هذه نقطة نحمام؟! 

رأيك، واآلخرون ذكروا آراءهم، وقد تكلمِت مرتني، وإذا كنِت تريدين 

 15 األخ خليل إبراهيم الذوادي. تفضل. الكالم للمرة الثالثة فسنأخذ رأي اجمللس

 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

كما ذكرت األخت دالل الزايد فإنه ليس شكًرا سيدي الرئيس،  

هناك داٍع إىل إعادة هذه املادة إىل اللجنة. أعتقد أن املستويني ضروريان، فعلى 

 20وات اسبيل املثال: لو ذهب املفتش إىل السوق املركزي ورأى باعة اخلضر

يبيعون بضاعة تالفة، فمن حقه أن يصادر هذه املادة التالفة، هناك من خيل  

هذه تعترب خمالفة، ليس هناك داٍع إىل ضب  واملاء مع الروبيان لزيادة الوزن، 

قضائي بشأنها، ولكن إدارًيا يستطيع الش ص أن يضبطها، والسابقون 

 استويني ضروريان، وهلمكذلك قالوا: خل  املاء باللنب. فأعتقد أن هذين امل

 25 عربة يف هذا القانون، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 
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 رباب عبدالنيب العريض: العضو

فهمت من وزارة الصناعة والتجارة أن امل الفة شكًرا سيدي الرئيس،  

ب  خمالفة، فمن لديهم اإلدارية ختتلف عن امل الفة القضائية، األمر هو ض

صفة الضبطية القضائية ال جيوز هلم ــ إدارًيا ــ أن يضبطوا امل الفة، وأرى أن 

 5يعاد النص إىل اللجنة إلعادة صياغته، ألنه بهذه الطريقة كأنك تعطيهم 

هذه الصفة وحتت مسمى  صفة الضبطية القضائية بدون أن تكون لديهم

حيتا  إىل إعادة معاجلة حتى ال تكون امل الفة اإلدارية، فأعتقد أن النص 

 هناك شبهة عدم دستورية، وشكًرا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكًرا، تفضل األخ  
 

 العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

أحببت أن أوضح أنه ليست كل خمالفة تتم شكًرا سيدي الرئيس، 

 15تتم معاجلتها إدارًيا،  معاجلتها عن طريق القضاء، هناك بعض امل الفات

فاألمر يعتمد على نوع امل الفة، فلماذا ال مننح وزارة الصناعة التجارة 

للحاالت اليت تتم معاجلتها  أن توظف مفتشني للضب  اإلداري اإلمكانية يف

حملاكم والقضاء وتنتهي املشكلة. أما خبصوص القضايا إىل امن دون اللجوء 

يات موجودة عن طريق الضب  القضائي، اليت تنطوي على جرمية فاإلمكان

 20 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وكيل وزارة الدكتور عبداهلل أمحد منصور شكًرا، تفضل األخ 

 .الصناعة والتجارة لشؤون التجارة

 25 

 لشؤون التجارة:  وكيل وزارة الصناعة والتجارة

ال  هناك العديد من امل الفات اإلدارية اليتشكًرا سيدي الرئيس،  

يقتضي األمر رفعها إىل النيابة العامة، وهي من ضمن صالحية الوزير، وقد 
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تكون من صالحيات من هو أقل من الوزير، ويقوم املفتشون بهذه اجلوالت، 

ولكن هناك بعض األمور فرض القانون أال حتال إىل النيابة العامة إال 

رة، فنحن حنتا  بإجراءات ضب  قضائي وتعاد من النيابة وتكون يف يد الوزا

إىل هاتني الفقرتني، وهما واردتان يف كل القوانني، ارجعوا إىل أي قانون 

 5صحيح أن وزير العدل يندب هؤالء  .أقره جملسكم وستجدون هذه الفقرة

بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة ولكن اإلحالة تكون من وزير الصناعة 

العدل هلؤالء املفوضني  والتجارة أو من يفوضه، بناًء على تفويض وزير

 بالضبطية القضائية، وشكًرا.
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

حبسب ما فهمت فإن وزارة الصناعة والتجارة واللجنة شكًرا،  

تعتقدان أن ما ورد من نص مستوٍ  للشروط وكاٍ ، وكما ذكرت األخت 

ا. دالل الزايد أن القانون النموذجي لدول جملس التعاون ينص على ذلك أيًض

الضبطية »ولدي اقرتاح من األخت لولوة العوضي تطلب فيه إضافة عبارة 

 15تفضلي األخت لولوة صاحل يف الفقرة األوىل منًعا ألي اختالفات. « اإلدارية

 .بقراءة اقرتاحِك العوضي

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

على النحو التالي:  أقرتح أن يكون النصشكًرا سيدي الرئيس،  

 20فني الذين يعينهم الوزير سلطة الضبطية اإلدارية للتحقق من يكون للموظ»

، وهذا حتى نفرق بني ذلك وبني «تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات...

سلطة الضبطية القضائية، إذا كنا يف اجمللس قد اختلفنا، فكيف سيكون 

األمر بالنسبة للقائمني على تنفيذ القانون؟ هذا التعديل لكي مننع أي 

   يف التطبيق أو سوء التطبيق، وشكًرا.اختال
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض. 
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 رباب عبدالنيب العريض: العضو

ضبطية »للمرة األوىل أمسع عن أمر امسه شكًرا سيدي الرئيس،  

 ، وقد ذكرت أنه إذا كانت لديهم ضبطية إدارية فال جيوز هلم ضب «إدارية

امل الفات اإلدارية، وجيب أن تكون لديهم صفة الضبطية القضائية، وقد 

 5مرت علينا قضايا كثرية ك تكن تتوافر فيها صفة الضبطية القضائية، وتتم 

إحالة املتهمني إىل النيابة العامة، وأرى ــ إذا مسحت لي رئيسة اللجنة ــ أن تتم 

ا فيكون هناك جمال دراسة املوضوع، فقد تكون هناك معلومة ال نعرفه

لدراستها على األقل، أما أن نستعجل ونوافق على أمر حلحمي يف اجللسة فهذا 

 غري صحيح، وشكًرا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكًرا، تفضل األخ  

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 15االستفسار  سبقتين األخت رباب العريض إىلشكًرا سيدي الرئيس،  

نفسه، فللمرة األوىل نسمع عن مفهوم الضبطية اإلدارية، فدائًما نسمع عن 

متاًما، ومعرو   سلوك ومفهوم سائدأنه مفهوم الضبطية القضائية، وأعتقد 

أنه له إجراءاته وتعريفه، وحنن للمرة األوىل نسمع هذا. فلعلنا نرتيث حتى 

  نتأكد من صحة التعبري أو املفهوم، وشكًرا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 25« الضبطية اإلدارية»ال يوجد طبًعا ما يسمى شكًرا سيدي الرئيس،  

مذكورة يف قوانني، ولكن حتى ال نقع يف شيء يكون أحد األعضاء غري 

هذه املادة إىل اللجنة مع مقتنع به، ونكون غري مرتيثني فيه، أطلب إعادة 
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االقرتاح املوجود حوهلا، وسو  نقوم بدراستها مبا حيقق التوازن بني وجهات 

 نحمر األعضاء، وشكًرا. 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 ؟أخرىهل هناك مالححمات شكًرا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 ؟اللجنة ملزيد من الدراسةإىل  هذه املادةإعادة هل يوافق اجمللس على  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ إىل اللجنة هذه املادة عادإذن ُت 

 مقرر اللجنة.
 

 :حسن الشيخ منصور السرتيحممد  العضو

توصي  (:بعد إعادة الرتقيم 12ملادة )لفصل السادس: العقوبات: اا 

 20 .املادة بالتعديل الوارد يف التقرير هذه ملوافقة علىاللجنة با

 

 :الرئيـــــــــــــــس

األخ السيد حبيب مكي  تفضل هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 هاشم.
 25 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

الححمت أن اللجنة الكرمية ك تتفق مع قرار شكًرا سيدي الرئيس،  

عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص  مع»جملس النواب على حذ  عبارة 

، والذي ُيفرتض أنه يوجد نص «عليها يف قانون العقوبات أو يف أي قانون آخر

 30عقابي آخر على ذات الفعل امُلجّرم الوارد يف النص املراد صياغته، فهناك 

فعالن يتحدان يف أركان اجلرمية إال أنهما خيتلفان يف مقدار أو نوع العقوبة. 
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نواب حذ  هذه العبارة ألنه يرى أن هناك تبايًنا بني هذه العبارة إن جملس ال

وبني مبدأ القانون األصلح للمتهم، الذي بات متعلًقا مبنحمومة احلقوق 

الدستورية اللصيقة باحلرية الش صية، ففي حالة تطبيق هذا املبدأ سو  

تثور مشكلة فيما لو كان النص اجلديد يتضمن عقوبة أخف من تلك 

 5ص عليها يف النص القديم، أو يف النحمم املقارنة احلديثة، فإذا كانت املنصو

 5وهي احلبس والغرامة اليت ال تزيد على  12العقوبة املنصوص عليها يف املادة 

آال  دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، هي األخف من العقوبات اليت تقررها 

باب أوىل تطبيق النص أية قوانني أخرى لذات الفعل اجملّرم؛ فإنه يكون من 

األخف على املتهم استناًدا إىل مبدأ القانون األصلح للمتهم. إنين أتفق مع قرار 

 10جملس النواب القاضي حبذ  هذه العبارة، وذلك تطبيًقا للمبدأ الدستوري 

الذي يفرتض تطبيق القانون األخف واألصلح للمتهم. إن وزارة الصناعة 

تلِغه من املادة من دون أن توضح أسباب والتجارة متسكت بهذا النص، وك 

متسكها بذلك، كذلك اللجنة سايرت موقف الوزارة الكرمية، ولكن ما 

أمتناه من الوزارة املوقرة أو من جلنتنا الكرمية هو أن توضحا أسباب 

 15موقفهما بالتمسك بهذه العبارة لتتضح األمور لنا من دون أي لبس قبل اختاذ 

 ادة، وشكًرا. القرار والتصويت على امل

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخت دالل جاسم الزايد. 

 20 

 دالل جاسم الزايد: العضو

مع عدم »فيما يتعلق بهذه الفقرة اليت تقول شكًرا سيدي الرئيس،  

اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف قانون العقوبات أو يف أي قانون 

خوة يف جملس النواب، ألن القانون يف هذه العبارة ، فإننا ك نتفق مع اإل«آخر

 25مت انتهاجه من قبل املشّرع البحريين يف أغلب القوانني، وهذه العبارة مت أيًضا 

التوافق عليها سواء يف جملس النواب أو يف جملس الشورى يف قوانني خمتلفة. 
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ملواد يف يف هذا اجلانب ملاذا مت التمسك بهذه العبارة يف اللجنة؟ هناك بعض ا

العقوبات، وبالذات هذه املادة اليت نّص فيها على عقوبة مالية فق ، وهي 

مقررة يف الغرامة، ولكن ميكن أن يكون من وقع عليه الضرر من 

املستهلكني طفاًل، وقانون العقوبات ُيؤخذ مبأخذين، إما ظرو  مشددة، 

 5الضرر، أي  مبعنى أن القاضي يأخذ بتشديد العقوبة نحمًرا إىل من وقع عليه

أن يأخذ بالحمرو  امل ففة، وهو يأخذ يف اعتباره ظروًفا  وإمااجملين عليه، 

 معينة متصلة بهذا الش ص حتى خيفف عليه العقوبات. يف هذا النص مثاًل 

ــ كما قلت وأعين نص املادة يف قانون محاية املستهلك ــ جاءت العقوبة على 

نأخذ بهذه العبارة، واملستهلك شكل عقوبات مالية فق ، ولكن لو أننا ك 

 10الذي وقع عليه الضرر هو طفل، فإنه حبسب النص يف قانون العقوبات ُيعترب 

من الحمرو  املشددة تعريض حياة طفل لل طر، فرًضا أن الطفل وقع عليه 

الضرر من خالل مواد غذائية، وأصابه شيء مّثل خطًرا على صحته، ولو 

نص بدون هذه العبارة؛ فسيقوم بإيقاع كان القاضي عند التطبيق التزم بال

العقوبة املالية فق  عليه، أما لو وجد مثل هذا النص الذي متسكنا به 

 15فسو  يأخذ بالعقوبة األشد ويطبقها على من أوقع الضرر حبسب املثل الذي 

ذكرته. لذلك حنن رأينا ذلك من باب توفري احلماية للمستهلك، ومن باب 

ى من ارتكب عماًل يستحق العقاب مبقتضى املواد تقرير أن ُيطبق العقاب عل

املقررة، وإن كانت حتمل يف نصوص أخرى عقوبات أشد مما هو منصوص 

عليه يف هذا النص، لذلك مت األخذ بهذا االجتاه وعدم األخذ مبا انتهى إليه 

 20 جملس النواب، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ضي.شكًرا، تفضلي األخت لولوة صاحل العو 
 

 25 وضي:علولوة صاحل ال العضو

أنا أتفق مع ما تفضلت به األخت دالل الزايد. شكًرا سيدي الرئيس،  

هذا املشروع بقانون يلغي كل ما خيالف أحكامه، وال ميكن أن نقوم جبرة 

قلم بإلغاء األحكام الواردة يف قانون العقوبات، خيالف أو يتضمن عقوبات 
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ء بأن املواد اليت وردت يف هذا املشروع ليس هلا أشد. وأنا أطمئن السادة الزمال

مقابل مماثل متاًما للعقوبات الواردة يف قانون العقوبات، فليطمئن األخ السيد 

وجيوز للمحكمة » تقولحبيب. ولي مالححمة على نهاية هذه املادة اليت 

احلكم بإعادة تصديرها ــ أي هذه املنتجات ــ إىل املصدر أو إعدامها على 

 5تصديرها إىل امل الف إذا إعادة إجراءات كيفية  نوتساؤلي ع« امل الف نفقة

إعدامها »ك يلتزم امل الف أو املصّدر بهذه اإلعادة؟! وأرى أن نكتفي بعبارة 

ألن إعادة تصديرها ستوقع املزّود والتاجر يف مشكلة، « على نفقة امل الف

القضائي إىل وتدخل فيها عالقات دولية، وال ميكن أن مند اختصاصنا 

اخلار ، وهذه قاعدة يعلمها مجيع القانونيني، أعين االختصاص املكاني 

 10 للقوانني الوطنية، وشكًرا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكًرا، تفضل األخ  

 
 15 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

جنة من عدم أنا أتفق مع ما اجتهت إليه اللشكًرا سيدي الرئيس،  

ختفيف العقوبة واالجتاه إىل العقوبات األشد، ألن يف ذلك محاية للمستهلك، 

لكن ما لوحظ يف كالم اإلخوة النواب ــ مع كامل احرتامنا وتقديرنا هلم ــ 

أنهم ألغوا نًصا مهًما جًدا ُيجرم اإلنتا  أو احليازة بنية البيع، واقتصروا فق  

 20أن اإلنتا  أيًضا حملًيا جيب أن يتم جترميه، ما على العرض للبيع، وأنا أعتقد 

دام يضر باملستهلك ويضر باألخص بالفئات األضعف يف اجملتمع، ولذلك أتفق 

مع اللجنة فيما ذهبت إليه من عدم املوافقة على التعديالت اليت أجراها 

 النواب على املادة، وشكًرا. 
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرى هل هناك مالححماتشكًرا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق اجمللس على هذه املادة 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ بتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 

 مقرر اللجنة.

 

 10 :يحسن الشيخ منصور السرتحممد  العضو

توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة  (:بعد إعادة الرتقيم 19املادة ) 

 بالتعديل الوارد يف التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 موافقة()أغلبية 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25إذن ُتقر هذه املادة بتعديل اللجنة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 :حسن الشيخ منصور السرتيحممد  العضو

: توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة (بعد إعادة الرتقيم 20املادة ) 

 30 بالتعديل الوارد يف التقرير.
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 :يـــــــــــــــسالرئ

 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

إذن ُتقر هذه املادة بتعديل اللجنة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 15 :حسن الشيخ منصور السرتيحممد  العضو

توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة  (:بعد إعادة الرتقيم 21املادة ) 

 بالتعديل الوارد يف التقرير.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 30إذن ُتقر هذه املادة بتعديل اللجنة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ  

 مقرر اللجنة.
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 :حسن الشيخ منصور السرتيحممد  العضو

ى هذه املادة توصي اللجنة باملوافقة عل (:بعد إعادة الرتقيم 22املادة ) 

 بالتعديل الوارد يف التقرير.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

اللجنة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ  إذن ُتقر هذه املادة بتعديل 

 مقرر اللجنة.

 

 :حسن الشيخ منصور السرتيحممد  العضو

 20(: توصي بعد إعادة الرتقيم 23ملادة )لفصل السابع: أحكام عامة: اا 

 اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

األخت لولوة صاحل  تفضلي ات على هذه املادة؟هل هناك مالححم 

 25 العوضي.

 

 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

عبارة تقول:  هناكيف نهاية هذه املادة، شكًرا سيدي الرئيس،  

ويكون ميعاد الطعن يف قرارات الوزير أمام احملكمة امل تصة خالل ستني »

 30اعتبار التحملم يوًما من تاريخ إعالن ذوي الشأن برفض التحملم أو من تاريخ 
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، هذه املادة ال يعلم الناس العاديون أنه إذا مضت املدة اعترب القرار «مرفوًضا

من دون رد مرفوًضا، فأنا حبسب ما أجده يف املعامالت اليومية، ومن عدم 

اطالع الناس على حقوقهم وحرياتهم وواجباتهم والتزاماتهم، أال تكافأ 

فوًضا، وإمنا يعترب مقبواًل حفحًما حلقوق الوزارة يف حالة عدم الرد، ويعترب مر

 5املستهلك، ألننا يف دولة املواطن العادي فيها ال يفقه حقوقه وال يعلم التزاماته، 

 الرد رفًضا، وشكًرا.  عدمفال تكافأ الوزارة يف حالة عدم الرد باعتبار 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟أخرىهل هناك مالححمات شكًرا،  
 10 

 ()ال توجد مالحظات

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 
 15 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

إذن ُتقر هذه املادة بتعديل اللجنة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ  

 20 مقرر اللجنة.

 

 :حسن الشيخ منصور السرتيحممد  العضو

توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة  (:ة الرتقيمبعد إعاد 23املادة ) 

 بالتعديل الوارد يف التقرير.
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالححمات على هذه املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 30 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :ــــــسالرئيـــــــــ

إذن ُتقر هذه املادة بتعديل اللجنة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 10 العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة  :بعد إعادة الرتقيم( 25املادة ) 

 بالتعديل الوارد يف التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هناك مالححمات على هذه املادة؟هل  

 

 )ال توجد مالحظات(

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ 
 20 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

خبصوص مشروع قانون بالتصديق . بتعديل اللجنة إذن ُتقر هذه املادة 

 25قتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني على االتفاقية اإلطارية للتعاون اال

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وحكومة ماليزيا، فقد وافقتم على 

أخذ الرأي النهائي عليه بعد مضي ساعة، فهل يوافق اجمللس عليه بصفة 

 نهائية؟ 
 

 30 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

أخذ الرأي النهائي وننتقل إىل  مشروع القانون بصفة نهائية. قريإذن  

على مشروع قانون باملوافقة على القانون )النحمام( املوحد املعدل ملكافحة 

اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج 

 5العربية. وقد وافقتم على أخذ الرأي النهائي عليه بعد مضي ساعة، فهل يوافق 

 ائية؟ اجمللس عليه بصفة نه
 

 )أغلبية موافقة( 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

اآلن إىل البند التالي من وننتقل  مشروع القانون بصفة نهائية. قريإذن  

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية جدول األعمال واخلاص مبناقشة 

مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة اإلدارية، املعد يف ضوء االقرتاح خبصوص 

وأطلب من األخت مجيلة علي سلمان مقررة  .قانون املقدم من جملس الشورىب

 15 اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

 

  :العضو مجيلة علي سلمان

 بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.شكًرا سيدي الرئيس،  

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

  تثبيت التقرير يف املضبطة؟ هل يوافق اجمللس على 
 
 

 )أغلبية موافقة(

 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

  يتم تثبيت التقرير يف املضبطة. إذن 
  

 (98/ صفحة 3 )انظر امللحق 

  30 
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 :الرئيـــــــــــــــس

تفضلي األخت سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون.  

 مقررة اللجنة. 

 
 5  :العضو مجيلة علي سلمان

اقشت اللجنة مشروع القانون موضوع نشكًرا سيدي الرئيس،  

الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس النواب بشأنه والقاضي بعدم 

املوافقة عليه من حيث املبدأ، وتبودلت وجهات النحمر بني أعضاء اللجنة 

واملستشار القانوني باجمللس، وانتهت اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة على 

 10أن جملس الشورى ــ 1دأ، وذلك لألسباب التالية: مشروع القانون من حيث املب

وافق يف جلسته الرابعة من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 

م، بشأن تعديل بعض 2010( لسنة 39الثالث على إقرار املرسوم بقانون رقم )

لسنة  16أحكام قانون ديوان الرقابة املالية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م، والذي أضا  إىل املشروع املذكور أحكاًما جديدة تتعلق بالرقابة 2002

 15أن ديوان الرقابة املالية يتوىل ــ ضمن اختصاصاته ــ مهمة التحقق ــ 2 اإلدارية.

من حتصيل اإليرادات وتوريدها ومراقبة تنفيذ املشروعات اإلنشائية الواردة يف 

عدم القيام بإنفاق اخلطة، والتحقق من صحة األسباب اليت أدت إىل 

االعتمادات املقررة للمشروعات، إضافة إىل أن الفصل اخلامس من قانون 

ديوان الرقابة املالية تناول اإلجراءات اليت تت ذ بشأن امل الفات املالية 

 20واإلدارية، وهذه االختصاصات تعترب نوًعا من الرقابة اإلدارية، وعليه فإن 

ارية سريتب عليه تعدد جهات الرقابة استحداث ديوان مستقل للرقابة اإلد

واإلشرا ، والتداخل يف االختصاصات مما ينعكس سلًبا على الرقابة، 

إضافة إىل زيادة الضغ  على امليزانية العامة بإنشاء ديوانني مستقلني. ويف 

ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بعدم املوافقة 

 25، واألمر مرتوك جمللسكم املوقر، ن حيث املبدأمعلى مشروع القانون 

 وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.  ؟هل هناك مالححماتشكًرا،  

 
 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

 5رئيس إىل يف البداية أتقدم بالشكر اجلزيل شكًرا سيدي الرئيس،  

نية على تقريرهم خبصوص مشروع وأعضاء جلنة الشؤون التشريعية والقانو

قانون بإنشاء ديوان الرقابة اإلدارية، الذي يهد  إىل حتقيق الرقابة على 

اجلهات اخلاضعة للتحقق من تنفيذ القوانني والقرارات اإلدارية واألداء العام، 

والتحقق من مدى مالءمة تنفيذ املهام واملسؤوليات الوظيفية والتأكد من 

 10وكشف الفساد اإلداري والعمل على  ،فافية واملعامالتااللتزام مببدأ الش

إزالة ما قد يوجد من تداخل وازدواجية يف املسؤوليات واملشاركة املستمرة يف 

حتسني أداء اإلدارة العامة، وذلك مبراعاة النحمم اإلدارية احلديثة كما نصت 

ناعيت ببعض من املشروع. إنين ــ يا معالي الرئيس ــ بالرغم من ق 3عليه املادة 

األسباب اليت ساقتها اللجنة يف تقريرها واملؤدية يف نهاية املطا  إىل التوصية 

 15، وعلى وجه اخلصوص ما ساقته يف من حيث املبدأ برفض مشروع القانون

لعام  39سببها األول املستند إىل إقرار السلطة التشريعية للمرسوم بقانون رقم 

الرقابة املالية الصادر باملرسوم م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون 2010

م، والذي أضا  إىل القانون املذكور ــ وليس إىل 2002لعام  16بقانون رقم 

املشروع املذكور كما جاء يف صياغة التقرير ــ أحكاًما جديدة تتعلق 

 20بالرقابة اإلدارية، إال أن لي بعض املالححمات على التقرير وما ساقه من 

جيابية توضيحها لتعم الفائدة، وهي: أواًل: كنت أسباب، حيث أرى أن من اإل

أمتنى على اللجنة املوقرة لو أنها ركزت يف أسبابها على السبب األول 

حيث يشكل اجلوهر األساس الذي يؤدي إىل إقناع األعضاء  ،املذكور أعاله

الكرام باألسباب املوجبة إىل رفض املشروع بقانون، حيث تدارك جاللة امللك 

 25م؛ لسد 2010لعام  39ملوقرة األمر بإصدار املرسوم بقانون رقم واحلكومة ا

الفراغ القانوني بشأن الرقابة اإلدارية، كما متنيت أيًضا على اللجنة 
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الكرمية لو أنها أرفقت املرسوم بقانون املشار إليه والذي يشكل أساًسا 

للرفض ضمن أوراق ومرفقات تقريرها حتى يكون أصحاب السعادة األعضاء 

كرام على بينة من صحة موقفهم، وأن يتمكنوا من النحمر جمدًدا يف ال

املرسوم والتأكد من أنه يسد الفراغ القانوني فعاًل بشأن الرقابة اإلدارية من 

 5عدمه. ثانًيا: على الرغم من أن تعويل اللجنة يف سببها الثاني على أن ديوان 

س من قانون ديوان الرقابة املالية يتوىل ضمن اختصاصاته يف الفصل اخلام

م، اإلجراءات اليت 2002لعام  16الرقابة املالية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

تت ذ بشأن امل الفات املالية واإلدارية وأن هذه االختصاصات تعترب نوًعا من 

الرقابة اإلدارية، فإنين أرى أن ذلك ال يعد سبًبا وجيًها مقنًعا لرفض املشروع 

 10اليت حتتوي على تلك امل الفات اإلدارية ال  13ن املادة إبقانون املنحمور، بل 

تعدو أن تكون متضمنة بعض اإلجراءات اإلدارية مبالححمات الرقابة املالية 

الكرام يف وليس على أعمال احلكومة اإلدارية، مما حدا ببعض األعضاء 

مشروع القانون املعروض عليكم قبل صدور املرسوم  نهاية املطا  إىل تقديم

م، املتدارك للفراغ القانوني بشأن الرقابة اإلدارية، 2010لعام  39انون رقم بق

 15وكان على اللجنة املوقرة على أقل تقدير حينما تذكر قانون الرقابة املالية 

القول إنها تقصده والتعديالت اليت أجريت عليه، ومع ذلك وبالرغم من أنين 

ل سو  أقف مع اللجنة يف إنه للسبب الوجيه األوفأحد مقدمي هذا املشروع 

  وشكًرا. رفض املشروع،

 
 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ حممد حسن باقر رضي. 

 

 حممد حسن باقر رضي: العضو

لقد كنت أحد املتقدمني باملشروع املقرتح، شكًرا سيدي الرئيس،  

 25الديوان  ولتجنب االزدواجية يف العمل وزيادة النفقات املرتتبة على إنشاء هذا

املقرتح فإنين وبناء على ذلك أوافق على قرار اللجنة، إال أنين أؤكد إعطاء 

ديوان الرقابة املالية صالحيات إدارية أكرب لتشمل اجلانب اإلداري إضافة إىل 




