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 وهم:  ،اجلهات الرمسيةحضر اجللسة بعض ممثلي  كما
 

 :من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

ــيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســي        -6 الس

 5 الشورى والنواب. 

 مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.  -2

 السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.  -3

 ات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.وعدد من مديري اإلدار -
 

  :10 من وزارة الداخلية 

 قــائم بمعمــال مــدير إدارة اإلصــ ح   الالرائــد حممــد راشــد احلســيين    -6

 والتمهيل. 

 النقيب وائل حسني الصاحل رئيس شعبة االستشارات والبحوث. -2

  عارف عبدالغفار العلوي رئيس التطوير والع قات اجلمركية.-3

 15  جيي رئيس شعبة العقود واالتفاقيات الداخلية.أنس ه ل الشا-3

 خالد عبداهلل عبدالكريم من إدارة الشؤون القانونية. -5

  

   :من وزارة اخلارجية 

 واملالية البشرية للموارد املساعد الوكيليوسف إبراهيم اجلودر -6

 20 والقنصلية.

 ط ل إبراهيم العبسي ملحق دبلوماسي. -2
 

 ة: من وزارة الصناعة والتجار 

أمحــد عيســب بوبشــيي الوكيــل املســاعد للتجــارة اخلارجيــة والقــائم       -6

 25 بمعمال وكيل الوزارة لشؤون التجارة. 

 الدكتور حممد جابر عبدالعحميم مستشار قانوني.-2

  



 66املضبطة م 2/6/2162                                ( 68)    2/ الدور  3الفصل  جملس الشورى /

  :من وزارة املالية 

 طه حممود فقيهي مدير إدارة املشاريع. -6

 رجية. سامي حممد محيد مدير إدارة الع قات االقتصادية اخلا-2

 إبراهيم حممد أبل مدير شؤون األم ك احلكومية بالوكالة.-3

 5 أنور علي األنصاري مدير الرقابة واملتابعة. -3

 

  :من وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية 

 سعيد حممد الفيحاني وكيل الوزارة حلقوق اإلنسان. -6

 محد سلمان آل خليفة خبري قانوني.الشيخ -2

 10 

 دل والشؤون اإلس مية واألوقاف: من وزارة الع 

 سعيد حممد عبداملطلب مستشار قانوني.-

 

  :من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني 

 15 حسن حممود سعداوي مستشار قانوني.-

 

كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد         

ــني     ــردان األم ــداهلل احل ــد عب ــيد أمح ــة، والس ــاعد   للشــؤون الربملاني ــام املس الع

للموارد البشرية واملالية واملعلومات، والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي   

 20املستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة املستشارين القـانونيني بـاجمللس،   

كمـا حضـرها عـدد مـن مـديري اإلدارات ورؤسـاء األقسـام ومـوظفي األمانــة         

 العامة، ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

 
 الرئيـــــــــــــــس:

 25بسم اهلل الرمحن الـرحيم، وأسـعد اهلل صـباحكم بكـل خـري، وكـل       

نفتــتح اجللســة  .وجعلــها اهلل ســنة خــري وبركــة علــب اجلميــع، عــام وأنــتم  ــري
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احلادية عشرة مـن دور االنعقـاد العـادي الثـاني مـن الفصـل التشـريعي الثالـث،         

. تفضـل  عـن اجللسـة السـابقة    ئبنيونبدأ بت وة أمساء األعضـاء املعتـيرين والغـا   

 األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس. 
 

 5 

 األمني العام للمجلس:

الس م عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وأسعد شكًرا سيدي الرئيس، 

اهلل صـباحكم بكـل خــري، وكـل عــام وأنـتم  ــري، اعتـير عــن حضـور هــي        

مجال حممد فخرو، خالد حسني  :اجللسة كل من أصحاب السعادة األعضاء

 10املســـقطي، الســـيد ضـــياء ييـــب املوســـوي للســـفر خـــار  اململكـــة، وعلـــي         

عبدالرضــا العصــفور لحمــرف صــحي طــارع، مــنل اهلل عليــه بالشــفاء والعافيــة،  

 وشكًرا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15شكًرا، وبهيا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافًرا. 

ىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق علب وننتقل اآلن إ

 السابقة، فهل هناك م ححمات عليها؟  مضبطة اجللسة

 

 )ال توجد مالحظات(

  20 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآلن إىل البند التالي من تقر املضبطة كما وردت إليكم.  إذن  

األخ عبداجلليل إبراهيم جدول األعمال واخلاص ببند الرسائل الواردة، تفضل 

 آل طريف األمني العام للمجلس.

 25 

 األمني العام للمجلس:

رسائل معالي السيد خليفة : الرسائل الواردةشكًرا سيدي الرئيس، 

بن أمحد الحمهراني رئيس جملس النواب بشمن ما انتهب إليه جملس النواب 
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ا اخلاصة م، بشمن القضاي2166لسنة  28املرسوم بقانون رقم  حول التالي:

حبالة الس مة الوطنية. وقد متي إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. املرسوم بقانون 

م باملوافقة علب اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف 2166لسنة  33رقم 

 5 أوكسيدنتالرين وشركة اإلنتا  للغاز العميق بني حكومة مملكة البح

األمريكية. وقد متي إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار 

م بشمن 2166لسنة  31جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. املرسوم بقانون رقم 

ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية. وقد 

التشريعية والقانونية. مشروع قانون بشمن متي إحالته إىل جلنة الشؤون 

 10مكافحة الغش التجاري؛ املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

. وقد متي إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع الشورى

م إلنشاء 2112لسنة  21من املرسوم بقانون رقم  68قانون بتعديل املادة 

وقد متي إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. احملكمة الدستورية. 

مشروع قانون بالتصديق علب اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

 15مجهورية التشيك بشمن جتنب االزدوا  الضرييب ومنع التهرب املالي من 

ضرائب الدخل. وقد متي إحالته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 

مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بالتصديق الوطين 

علب اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سري نكا 

الدميقراطية االشرتاكية بشمن جتنب االزدوا  الضرييب ومنع التهرب املالي 

 20جية بالنسبة للضرائب علب الدخل. وقد متي إحالته إىل جلنة الشؤون اخلار

والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. رسالة 

املرأة والطفل حول شؤون جلنة  ةسعادة العضو منرية عيسب بن هندي رئيس

طلب متديد املدة املقررة للجنة لتقديم تقريرها  صوص مشروع قانون بشمن 

انون املقدم من جملس محاية األسرة من العنف، واملعد يف ضوء االقرتاح بق

 25 النواب، ألخي موافقة اجمللس علب الطلب، وشكًرا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

علب طلب األخي منرية عيسب بن هندي شكًرا، هل يوافق اجمللس  

 ؟ رئيسة جلنة شؤون املرأة والطفل
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وجه إىل سعادة األخ باسم بن . بالنسبة إىل السؤال املإذن ُيقر ذلك 

نحمًرا الرتباطه  مناقشتهيعقوب احلمر وزير اإلسكان فقد طلب أن يؤخر 

 10مبوعد طارع، وسوف ُيطرح السؤال عندما يضر سعادة الوزير. أما بالنسبة 

إىل السؤال املوجه إىل سعادة األخ الدكتور حسن بن عبداهلل فخرو فقد 

مناقشة ؤجل توعد طارع، وسوف اعتير عن احلضور أيًضا الرتباطه مب

السؤال إىل جلسة قادمة. وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال 

واخلاص بمخي الرأي النهائي علب مشروع قانون باملوافقة علب االتفاقية 

 15م، بشمن احلد األدنب لسن االستخدام، املرافق 6113( لسنة 638الدولية رقم )

وقد وافق اجمللس علب مشروع م، 2161نة لس 61للمرسوم امللكي رقم 

 فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ القانون يف اجللسة السابقة،
 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيــــــــــــــس:

وننتقل اآلن إىل البند التالي من إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. 

تصديق بمخي الرأي النهائي علب مشروع قانون بال جدول األعمال واخلاص

علب اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، بشمن 

 25جتنب االزدوا  الضرييب بالنسبة للضرائب علب الدخل ورأس املال، املرافق 

م، وقد وافق اجمللس علب مشروع 2166لسنة  36للمرسوم امللكي رقم 

 القانون يف اجللسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
 

 ية موافقة()أغلب

 30 
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 الرئيـــــــــــــس:

وننتقل اآلن إىل البند التالي من إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. 

باملوافقة علب مشروع قانون جدول األعمال واخلاص بمخي الرأي النهائي علب 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية 

 5م، وقد 2166لسنة  31، املرافق للمرسوم امللكي رقم )اتفاقية كيوتو املعدلة(

وافق اجمللس علب مشروع القانون يف اجللسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة 

 نهائية؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيــــــــــــس: 

وننتقل اآلن إىل البند التالي من إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. 

الرأي النهائي علب مشروع قانون بتعديل بعض  جدول األعمال واخلاص بمخي

لسنة  3الصادر باملرسوم بقانون رقم  ،قوات األمن العامقانون أحكام 

 15م، "مساواة النساء 2161لسنة  68م، املرافق للمرسوم امللكي رقم 6182

عضوات قوات األمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة واألمومة والوفاة 

املدنيات"، وقد وافق اجمللس علب مشروع القانون يف  بنحمراتهن من املوظفات

  اجللسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــس: 

يف توقيع  االستعجاليف رغبة إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. 

قرير القرض يف أبوظيب والبدء بإنشاء مبنب السفارة سوف نقدم مناقشة ت

 25جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  صوص مشروع قانون بالتصديق علب 

اتفاقية القرض بني حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظيب للتنمية لتمويل 

مشروع إنشاء جممع سفارة مملكة البحرين يف أبوظيب، فهل يوافق اجمللس 

 علب تقديم مناقشة هيا البند علب البنود األخرى؟ 
 

 30 موافقة()أغلبية 
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 الرئيـــــــــــــــس:

. إذن أطلب من األخي الدكتورة عائشة سامل مبارك إذن يقر ذلك  

  مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

 

 5 العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

تثبيي التقرير ومرفقاته يف  بدايًة أطلبشكًرا سيدي الرئيس،  

 املضبطة، وشكًرا.
 

 ــــــــس:الرئيـــــــــ

 10 هل يوافق اجمللس علب تثبيي التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 إذن يتم تثبيي التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

 

 (101 / صفحة1 )انظر امللحق

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20ضلي األخي سنبدأ مبناقشة املبادع واألسس العامة ملشروع القانون. تف 

 مقررة اللجنة.

 

 العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

شكًرا سيدي الرئيس، ناقشي اللجنة مشروع القانون حيث مت  

 25استعراض وجهات النحمر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل 

ممثلي وزارة املالية واملستشار القانوني لشؤون اللجان واملستشار االقتصادي 

اجمللس، وتمكدت اللجنة من س مة مشروع القانون من الناحيتني واملالي ب

الدستورية والقانونية وفًقا لرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس 

الشورى، وقد استعرضي اللجنة مشروع القانون بالتصديق علب اتفاقية 
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القرض بني حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظيب للتنمية؛ لتمويل 

إنشاء سفارة مملكة البحرين يف أبوظيب، ووجدت أن مشروع القانون  مشروع

يهدف إىل التصديق علب اتفاقية إبرام قرض بني حكومة مملكة البحرين 

وصندوق أبوظيب للتنمية، للمساهمة يف متويل مشروع إنشاء جممع سفارة 

 5قدر   اوتقرتض مبوجبه حكومة اململكة مبلًغ ،مملكة البحرين يف أبوظيب

دينار حبريين من صندوق  3,511,111درهم إماراتي مبا يعادل  33,331,111

أبوظيب للتنمية، ويتكون املشروع من مبنب السفارة ومبنب سكن السفري 

ومبنب سكن الدبلوماسيني وامللحقات ال زمة للمجمع يف األرض الواقعة يف 

مرًتا  3,231منطقة السفارات بمبوظيب، وتقدر مساحة البناء اإلمجالية بـ 

 10 ة، حيث ال تشري االتفاقية إىل أيمربًعا ويعترب هيا القرض من القروض احلسن

فوائد أو رسوم علب مبلغ القرض، وتتملف اتفاقية القرض املرافقة للمشروع 

من تسع مواد ومرفقني، وبناء علب ما سبق وجدت اللجنة من خ ل استقراء 

تور وأنه يلزم للتصديق أحكام االتفاقية أنها ال تتعارض مع أحكام الدس

من الدستور اليت  618عليها صدور قانون إعمااًل بمحكام الفقرة )أ( من املادة 

 15 أوجبي أن تعقد القروض العامة بقانون، وشكًرا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكًرا، هل هناك م ححمات؟ تفضلي األخي دالل جاسم الزايد. 
 

 20 العضو دالل جاسم الزايد:

لرئيس، لدي استفسار أمتنب اإلجابة عنه، يف املادة شكًرا سيدي ا 

عدم التملك  إثرالسادسة من االتفاقية فيما يتعلق بإلزامية هي  االتفاقية 

/ أ يف حالة وجود خ ف 3باستعمال احلق ــ أقصد التحكيم ــ نصي املادة 

ــ يف حالة عدم التسوية الودية ــ إىل طلب تعيني  علب اللجوءبني الطرفني 

 25كم، وقد أععطيي مسملة التحكيم إىل جامعة الدول العربية، وسؤالي حم

هو: هل متلك جامعة الدول العربية فيما يتعلق بهي  االتفاقية الثنائية، حتي 

 جهازها جلنة حتكيم أو تعيني اختصاص احملكم؟ وشكًرا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكًرا، تفضلي األخي مقررة اللجنة.  

 

 ورة عائشة سامل مبارك:العضو الدكت

 5شكًرا سيدي الرئيس، أعتقد أن وزارة املالية قامي جبميع  

اإلجراءات القانونية يف هيا االختصاص، كما مت تعيني بعض املستشارين. 

أما  صوص استشارة جامعة الدول العربية حتديًدا فمترك اجملال لألخ 

 هيا املوضوع، وشكًرا. لتوضيحاألستاذ طه حممود فقيهي 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

شكًرا، تفضل األخ يوسف إبراهيم اجلودر الوكيل املساعد للموارد  

 البشرية واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية. 

 

 الوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية والقنصلية: 

 15شكًرا سيدي الرئيس، بسم اهلل الرمحن الرحيم، وكل عام وأنتم  

جهة يقوم  وذ  موجود والصندوق يربمها مع أية هي أمن ري. االتفاقي

بإقراضها، ومل يكن هناك تدخل يف الكثري من البنود ألن االتفاقية متر 

علب اجلهة القانونية بوزارة املالية، ولكننا يف وزارة اخلارجية مل نتدخل يف 

هيا املوضوع. أما  صوص كون جامعة الدول العربية هي املسؤولة عن 

 20م فاألخ املستشار القانوني يف وزارة املالية أجاز ذلك، وبالنسبة إلينا التحكي

فنحن نريد أن ننفي هي  االتفاقية ــ ولد يقرأ كما يقولون ــ ألننا حباجة إىل 

بناء هيا اجملمع اليوم قبل الغد. سمعطيكم فكرة بسيطة عن االتفاقية، 

ر البالغ قبل سنة كان بيننا وبني صندوق أبوظيب اتفاق بشمن دفع اإلجيا

ونصف حوالي مليون وأربعمائة دينار يف حني يبلغ اآلن مبلغ اإلجيار مليونني 

 25 وأربعمائة دينار، ليلك نريد أن ننفي االتفاقية من اآلن، وشكًرا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكًرا، تفضل األخ طه حممود فقيهي مدير إدارة املشاريع بوزارة  

 املالية. 

 

 5 املشاريع بوزارة املالية: مدير إدارة 

شكًرا سيدي الرئيس، جامعة الدول العربية لديها جهاز للتحكيم   

لكن حبكم ع قتنا الودية بصندوق أبوظيب للتنمية، مل يدث طوال هي  

يوجد لدى  أبوظيب للتنمية، ولكنالفرتة أن جلمنا إىل التحكيم مع صندوق 

 مور، وشكًرا.العربية جهاز حلل مثل هي  األ الدول جامعة
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكًرا، أنا سوف أجتهد يف هيا املوضوع، وأقول إن عملية التحكيم  

ن، وممكن أن يعيلنوا أي جهة سواء كاني االطرف يتفق عليههي موضوع 

طه اجلامعة العربية أو أي جهة أخرى يتفقون عليها، وليلك ــ كما قال األخ 

 15بية متتلك جهاًزا حلل مثل هي  املشاكل وللقيام ــ جامعة الدول العرفقيهي 

بالتحكيم. أعتقد أن العملية تكون مبوافقة الطرفني، ولكن إن شاء اهلل لن 

حنتا  إىل جلنة حتكيم، وهيا قرض حسن. وكما علمي من السفري أن هيا 

القرض سُيسدد من اإلجيارات اليت تدفعها السفارة، أي أننا بداًل من دفع 

ندفع القسط لتسديد هيا القرض، وهو قرض حسن وقسطه اإلجيارات س

 20الربزيي عبدالوهاب األخ الدكتور عصام  تفضلطويل وليس عليه أي فوائد. 

 لمجلس.القانوني ل ستشارامل
 

 لمجلس:القانوني لستشار امل

االتفاقية يف الفقرة الثالثة أشارت إىل موضوع شكًرا سيدي الرئيس،  

 25يف حالة أي خ ف بني الطرفني فإنهما وفًقا »لية: حل اخل فات بالعبارة التا

هيا النزاع بطريق االتفاق ودًيا، فإن مل يتفقا تسوية ل ( سوف يسعيان1للمادة )

ودًيا عرض النزاع علب هيئة حتكيم مشكلة من ث ثة حمكمني يعني كل 

طرف حمكًما منه ويعني الثالث اليي سوف يكون رئيس هيئة التحكيم 
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 فإن مل يتفقا عليه خ ل ستني يوًما من بدء إجراءات باتفاق الطرفني

 «نه األمني العام جلامعة الدول العربية استجابة لطلب الطرفنيالتحكيم عيل

وبالتالي إذا عجز أي من الطرفني عن تعيني ُمَحِكمه قام بتعيينه األمني العام 

الة أي جلامعة الدول العربية بناًء علب طلب الطرف اآلخر، ويف حالة استق

 5عنه بنفس الطريقة  حمّكم أو وفاته أو عجز  عن العمل ُيعيلن حمكم بداًل

اليت عني بها احملكم األصلي. ف بد أن يكون هناك اتفاق، وحينما يكون 

هناك خ ف علب تعيني حمّكم، يتم اللجوء إىل أمني عام اجلامعة العربية 

 يئة التحكيم، وشكًرا.لتعيينه، هيا كل ما ورد يف االتفاقية فيما يتعلق به

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ خليل إبراهيم اليوادي. 

 

 العضو خليل إبراهيم الذوادي:

هي  االتفاقية هي اتفاقية ممتازة جًدا، وأنا  شكًرا سيدي الرئيس، 

 15أهنئ وزارة اخلارجية ووزارة املالية علب هيا األسلوب اليي اختيو ، فهي  

ي دائًما ملحة عند السفراء. أعتقد أن هيا األمر من األمور مطالبة كان

تعاونا يف نفس تالضرورية، وأرجو من وزارة املالية ووزارة اخلارجية أن 

املوضوع إلنشاء سفارة البحرين يف موسكو، وسفارة البحرين يف تركيا، 

موجودة، نفسها ووفد البحرين الدائم يف األمم املتحدة، حيث إن اإلشكالية 

 20الباهحمة اليت تزداد كل عام. وأعتقد أن هي  ُسنة حسنة  توهي اإلجيارا

وجيب اتباعها، وأشكر وزارة اخلارجية ووزارة املالية علب اتباع هيا النهج 

السليم، وأعتقد أنه البد أن يعمم علب مجيع سفارات مملكة البحرين يف 

بالنسبة ستئجار. اخلار ، واليت ال متلك مقار دائمة مملوكة، وإمنا تقوم باال

اجلامعة العربية، إذا أخينا مبعيار أن هيا   صوصالنقطة اليت أثريت  إىل

 25حمكمة »نوع من االستثمار، فهناك يف جامعة الدول العربية اآلن ما يسمب 

، وهي تناقش الكثري من القضايا، ولكن أعتقد أن هيا «االستثمار العربي
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العربية يف جامعة الدول  له ع قة مبحكمة االستثمار ياملوضوع ليس

 العربية، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكًرا، تفضل األخ حممد سيف املسلم. 

 

 حممد سيف املسلم: العضو

أعطي حقي يف الك م لألخي دالل الزايد، شكًرا سيدي الرئيس،  

 وشكًرا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي دالل جاسم الزايد. 

 

 ضو دالل جاسم الزايد:الع

 15أشكر األخ حممد املسلم. كاني لدي رغبة شكًرا سيدي الرئيس،  

يف أن أكون من أول املتكلمني لكي ال تضيع الفكرة، ومن ثم يبدأ 

األعضاء يف النقاش. أنا لسي ضد االتفاقية بل علب العكس، وحنن نعلم أن 

ثار فيها أي تهناك اتفاقيات مع احلكومات يف دول جملس التعاون وال 

نزاعات، بل علب العكس ــ وهلل احلمد ــ جتمعهم ع قات طيبة، ولكن 

 20( موجود ل تفاقيات، فاليوم أني يف draftاخلوف عندما قال األخ إن هيا )

ا أنه مممن عندما تكون يف اتفاقيات مع دول جملس التعاون، ألنك تعلم متاًم

ة الودية، ولكن األخ يوسف يف حالة اخل ف ستفرض الع قات الودية التسوي

يف األمر، وأنا  ةاملختص ااجلودر أحال إجابة السؤال إىل وزارة املالية باعتباره

طلبي منهم إعطائي النص املوجود فيه اختصاص جامعة الدول العربية 

 25بالتحكيم يف مسائل تثار يف مثل هي  األمور، وما طرحه األخ املستشار 

االتفاقية، والتحكيم معلوم أسلوبه، وهو  القانوني للمجلس حنن قرأنا  يف

حتكيم اتفاق، وهو أنك تتفق علب ُمحكم، ويف حالة عدم االتفاق والتسوية 

يكون هناك تعيني ملعحكم. حبكم اط عنا علب اختصاص جامعة الدول 
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بفض املنازعات، ولكن فض املنازعات  امعنًي اجهاًز االعربية نعلم أن لديه

 الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية، فإذا كان متعلق باألمن والسلم يف

هناك ــ كما قال ــ اختصاص للتحكيم يف االتفاقيات الثنائية اليت تكون 

ض فليطلعنا علب النص. وهيا األمر ليس بهدف وقرمن الهيا النوع مثل من 

 5جلهة ال  اعرقلة هي  االتفاقية، وإمنا اهلدف هو معرفة كيف تعطي اختصاًص

ختصاص التحكيم؟ هيا هو السؤال. إذا كان هيا النص غري متلك ا

صحيح، وغري متوافر فيه شرط التحكيم، ومعطب جلهة ليسي ذات 

اتفاقيات من هيا النوع أن يتم االنتبا   اختصاص، ف بد عندما تربم مستقبً 

( draftإىل هيا النص، وال يؤخي أن هي  اتفاقية حنن نسري عليها ألنها )

 10اتفاقية أخرى، هيا القصد من هيا السؤال. وأمتنب علب األخ مستنسخة من 

اإلجابة عن سؤالي  صوص نص املادة اليت استند إليها، وأن يعطينا اسم 

ط ع يف هيا االختصاص. أنا أعرف أن هناك استعجااًل يف االلجنة اليت هلا 

ي االتفاقية، وأنا بالنسبة لي سوف أوافق عليها، ولكن كان اهلدف من سؤال

 أن يتم أخي االحتياط يف االتفاقيات القادمة، وشكًرا.
 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ حممد حسن باقر رضي. 
 

 العضو حممد حسن باقر رضي:

 20قروض  هالقد تعددت قروض احلكومة، فمنشكًرا سيدي الرئيس،  

من  لبناء سفارة، إىل قروض للكهرباء، إىل قرض مليناء، إىل قروض أخرى

الداخل واخلار ، وسؤالي إىل اإلخوة األعضاء يف اللجنة هل وصل احلد 

األعلب ل قرتاض مدا ؟ بغض النحمر عن أن هيا القرض حسن أو غري . وملاذا 

ال يكون للبحرين صندوق ُينحمم عملية االقرتاض ويقننها ويضعها ضمن 

 25 مسؤولية جهة واحدة؟ وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ص ح علي حممد.الدكتور تفضل األخ  شكًرا، 
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 :حممدالعضو الدكتور صالح علي 

بعيًدا عن تساؤالت األخي دالل الزايد واألخ  شكًرا سيدي الرئيس، 

، أعتقد أن هيا املوضوع اليي نستعرضه ــ وهو إنشاء جممع باقرحممد حسن 

وظيب كومة أبحب اسفارة مملكة البحرين يف أبوظيب ــ حمل تقدير وإشادة من

 5ودولة اإلمارات العربية املتحدة قيادًة وشعًبا علب مواقفها مع مملكة ــ ابتداًء ــ 

البحرين، وأعتقد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة أياديها بيضاء، ليس فقط 

يف هيا البلد بل يف كل الدول، وأعتقد أن الصندوق اليي قامي بإنشائه 

لك هيا القرض احلسن، وحنن ال مؤسسة أبوظيب للتنمية حمل تقدير وكي

نممل أن يصل نزاع وال خ ف، وإمنا نممل أن يمتي اليوم اليي قد خيفف فيه 

 10القرض أو قد يتم التنازل عنه حلكومة مملكة البحرين. أؤيد ما ذهب إليه 

أنه البد أن يكون هناك تنسيق بني وزارة اخلارجية وهو األخ خليل اليوادي 

عدد كبري من الدول حنن حباجة إىل إنشاء سفارات ووزارة املالية، فهناك 

ملكة البحرين فيها، ألنها إما أن تكون السفارة عبارة عن مواقع مستمجرة مل

مكلفة وباهحمة الثمن، وإما أن تكون املباني متهالكة قدمية حتتا  إىل 

 15إعادة تصميم، ليا أرى أن هي  فرصة لدعم وزارة اخلارجية ولدعوتها إىل 

األخ خليل اليوادي،  يًضا بسفاراتنا يف الدول األخرى، كما ذكراالهتمام أ

 وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكًرا، تفضلي األخي لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

لدي تساؤل وهو: ملاذا يفهم أي تساؤل ُيطرح شكًرا سيدي الرئيس،  

أو اتفاقية ثنائية، أو اتفاقية  عند مناقشة مرسوم قانون، أو مشروع قانون،

 25دولية علب أن صاحب االستفسار ضد املوضوع؟! حنن أمام املوافقة علب 

من  وافهم، وأرجو من السادة األعضاء أال يمشروع قانون خيص اتفاقية ثنائية

التساؤل اليي طرح من قبل األخي دالل علب أنه توجه ضد هي  االتفاقية، 



 66املضبطة م 2/6/2162                                ( 36)    2/ الدور  3الفصل  جملس الشورى /

ال نسري يف إجراءات قد تسبب لنا يف املستقبل  وإمنا هو سؤال يف حمله، حتب

مشاكل حنن يف غنب عنها. السؤال اليي طعرح ومل أجد له إجابة حتب اآلن 

من قبل اإلخوة املختصني يف وزارة اخلارجية أو وزارة املالية، هو أن النحمام 

األساسي جمللس جامعة الدول العربية عبارة عن أربع أو مخس مواد، األمانة 

 5ة، األمني العام هو جهاز تنفييي، جمرد سكرتارية تنفييية جمللس الفني

جامعة الدول العربية، أجهزة جامعة الدول العربية ــ كما قالي األخي دالل 

الزايد ــ لفض النزاعات يف السلم، أو يف حالة قيام نزاع بني الدول العربية، 

رأسهم وزارة  كما رأينا يف أيام أزمة الكويي. نريد من املختصني، وعلب

اخلارجية، أن يبيلنوا لنا ما هو اجلهاز املوجود يف هي  اجلامعة؟ وما هو أساس 

 10املوافقة  ةإنشائه؟ هل هناك قرار من جملس جامعة الدول العربية؟ ألنه يف حال

علب هي  االتفاقية بهي  الصورة سنكون قد أنشمنا عرًفا، أو خالفنا النحمام 

ة، فجامعة الدول العربية مل ُتنشم لفض األساسي جلامعة الدول العربي

املنازعات االقتصادية بني الدول العربية، نريد منكم حتديد النص اليي أنشم 

جهاز التحكيم االختياري، وليس اإلجباري، يف جامعة الدول العربية، فهيا 

 15دالل الزايد. االتفاقية ــ كما قال األخ  خيهو مربط الفرس يف تساؤل األ

ــ أكثر من ممتازة، وأنا أعطيها مرتبة الشرف بالدرجة  خليل اليوادي

ــ ما هي احلدود القصوى  باقراألوىل، ولكن ــ كما تفضل األخ حممد حسن 

للدين العام يف مملكة البحرين؟ البد من أن يكون لدينا تصور قبل املوافقة 

 يفعلب هيا املشروع، هي  أسئلة كلها مطروحة، وهي أسئلة محيدة وأسئلة 

 20 لها، وشكًرا.حم

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ حممد سيف املسلم. 
 

 25 العضو حممد سيف املسلم:

لدي نقطة أخرى  صوص هيا املوضوع، شكًرا سيدي الرئيس،  

ففي آخر اجتماع لقادة دول جملس التعاون مت طرح فكرة الوحدة اخلليجية، 
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ة لدراسة هي  الوحدة، فما هو ومت تعيني جلنة من ث ثة أشخاص من كل دول

الداعي ألخي قرض لبناء سفارات يف دول جملس التعاون اخلليجي، وبدايًة يف 

أبوظيب. أنا أؤيد ما جاء يف ك م األخ خليل اليوادي، ُيمكن االستفادة من 

هي  االتفاقية يف الدول األخرى املوجودة فيها السفارات، ولكن ليس ضمن 

 5شروع بقانون ك فكرة مطروحة للوحدة. هل هيا املدول جملس التعاون، فهنا

 واآلن تريدون تسيري  أم ماذا؟ وشكًرا. قبل طرح فكرة الوحدة

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 

 10 

 العضو السيد حبيب مكي هاشم:

 ممثلكني أمتنب إعطائي الكلمة كوني شكًرا سيدي الرئيس،  

. صحيح أن باقرمالي حبي سموجهه إىل األخ حممد حسن جواب دي اللجنة. ول

ك م األخ حممد  صوص أن الدين العام مرتفع، وزاد علب ث ثة مليارات 

 15% من الناتج 51سنوًيا، ولكن مل نصل إىل الدرجة غري املقبولة، ومل نتجاوز 

سيط اإلمجالي احمللي. النقطة الثانية بالنسبة إىل هيا القرض، هيا قرض ب

م يني دينار حبريين، وكما قال اإلخوة هو قرض  3,5جًدا، وهو يعادل 

عليه فوائد وال رسوم، أي ليسي هناك تبعات، وإمنا احلكومة  يحسن ليس

البحرينية تدفع فقط هيا املبلغ علب أقساط، وكـما تفضلي ــ معالي الرئيس 

 20رة والبيوت اخلمسة ــ لو مجعنا املبالغ اليت تدفعها اآلن السفارة ملقر السفا

يصل إىل  لوجدنا أن املبلغ سنوًيااليين معه، بتعثني اخلاصة برئيس البعثة وامل

ديناًرا حبرينًيا، بينما يف حالة احلصول علب القرض فإن القسط لن  233,126

ألًفا، وكل قسط مدته ستة أشهر، وهيا  56ألًفا، والفرق هو  215يتجاوز 

 تدفع السفارة أو احلكومة أي مبلغ، وشكًرا.  سنة لن 68أو  65بعد يعين أنه 

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقررة اللجنةشكًرا، تفضلي األخي  

 

 العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

 5فقط أود الرد علب األخ حممد املسلم، إن هيا شكًرا سيدي الرئيس،  

رها مل يتجاوز عم يم، وفكرة االحتاد اخلليج2111القرض كان يف عام 

حباجة  ا، وأعتقد أن وزارة اخلارجية ووزارة املالية طرحتا أنهماواحًد اشهًر

إىل بناء هيا اجملمع، وخاصة أن السفارة حالًيا تدفع الكثري من املبالغ  ةماس

مقرها وسكن املوظفني وسكن سعادة السفري يف أبوظيب.  تالطائلة إلجيارا

 10 وحدة اخلليجية، وشكًرا.أعتقد أن التوقيي خمتلف متاًما عن توقيي ال

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي لولوة صاحل العوضي. 

 

 15 وضي:علولوة صاحل ال العضو

 ، شكًرا علب إعطائي الكلمة مرة ثانية.شكًرا سيدي الرئيس 

اليت تفضل األخ  السادسة من االتفاقيةاملادة /أ من 3الفقرة عندما نرجع إىل 

تشكل هيئة التحكيم » :فسنجدها تقولللمجلس بقراءتها  املستشار القانوني

يعيلن املقرتض أحدهم، ويعني الصندوق الثاني، ويعني  ،من ث ثة حمكمني

 20الثالث اليي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم وباتفاق الطرفني، فإن 

معة مل يتفقا بعد ستني يوًما من بدء إجراءات التحكيم عيلنه األمني العام جلا

الدول العربية، واستجابة لطلب أي من الطرفني، وإذا عجز أي من الطرفني 

عن تعيني حمكمه قام بتعيينه األمني العام جلامعة الدول العربية بناًء علب 

: ن، إذن األمني العام لديه ص حيتا«طلب الطرف اآلخر، ويف حالة استقالة...

 25ص حيات رئيس هيئة : تعيني رئيس هيئة التحكيم، والص حية األوىل

ص حيات واسعة وكبرية، هي التحكيم حبسب ما نعرفها يف القوانني 

. كما يقوم بتعيني احملكم اليي عجز الطرف اآلخر عن »..وتواصل املادة 
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. وسؤالي لوزارة املالية ووزارة اخلارجية: هناك اتفاقية اقتصادية بني «تعيينه

  االتفاقية، بالنسبة إىل هيمن ستفد دول جملس التعاون، ملاذا مل ي

التحكيم، من أن يعيلن األمني العام جمللس التعاون احملّكم بدل جامعة الدول 

العربية؟ حنن نعرف أن هناك اخت فات سياسية واقتصادية تتداخل يف جامعة 

 5هناك  الدول العربية، وجملس التعاون يف منمى عنها بالنسبة إىل هيا املوضوع.

قتصادية والسياسية والتجارية ومجيع أنواع االخت فات، اخت ف يف النحمم اال

حنن كلنا عرب، ولكن هناك اخت فات البد أن نقر بها. ملاذا مل تتم 

االستعانة مبجلس التعاون أو باألمني العام جمللس التعاون بدل األمني العام 

جلامعة الدول العربية؟ وهو ال ميلك هيا االختصاص أصً  كجهاز تنفييي 

 10 لس جامعة الدول العربية، وشكًرا.جمل

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 السرتي.الشيخ منصور شكًرا، تفضل األخ حممد حسن  

 

 15 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

يف احلقيقة تكلم بعض اإلخوة األعضاء عن شكًرا سيدي الرئيس،  

ارجي. فالدين الَدين العام، وجيب أال خنلط هنا بني الدين احمللي والدين اخل

اخلارجي تكتنفه بعض املخاطر املختلفة واخلاصة به. وكني أمتنب علب 

يف كل حالة مشروع قانون بدين  ضع أرقام الدين اخلارجيأن تاللجنة 

 20رض قالدين اخلارجي بناًء علب هيا ال علب، وما هي الزيادة املرتتبة خارجي

حمللي؟ وإذا مل تتوافر إمجالي الدخل اب القروض مقارنةاجلديد؟ وما هي نسبة 

هي  املعلومات فسؤالي إىل ممثل وزارة املالية هو: هل بإمكانه إعطائنا 

 بحرين؟ وشكًرا.لفكرة عن حجم الدين اخلارجي علب مملكة ا

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك م ححمات أخرى؟شكًرا،  
 

 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 مشروع القانون من حيث املبدأ؟ لب هل يوافق اجمللس ع
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

مناقشة مواد  مادة وننتقل إىل  مشروع القانون من حيث املبدأ.قر يإذن 

 اللجنة. ةمقرر ياألخ يتفضلمادة، 

 

 10 عائشة سامل مبارك: ةالعضو الدكتور

ما جاءت من ك الديباجةتوصي اللجنة باملوافقة علب  )الديباجة(:  

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هناك م ححمات علب الديباجة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق اجمللس علب الديباجة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 ةمقرر ياألخ ي، تفضلاألوىلإذن ُتقر الديباجة. وننتقل إىل املادة  

 لجنة.ال

 

 العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

توصي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما جاءت من  املادة )األوىل(: 

 30 احلكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 
 

 ة موافقة()أغلبي

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ةمقرر ياألخ يإذن ُتقر هي  املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل 

 اللجنة.
 

 15 العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

توصي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما جاءت من  املادة )الثانية(: 

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ححمات علب هي  املادة؟هل هناك م  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 30وبهيا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع إذن ُتقر هي  املادة.  

 القانون، فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
 

 وافقة()أغلبية م 
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 الرئيـــــــــــــــس:

ساعة من مضي وسوف يؤخي الرأي النهائي علب مشروع القانون بعد 

 اآلن، فهل يوافق اجمللس علب ذلك؟
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

ارجية والدفاع واألمن الوطين  صوص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخل

 10بالتصديق علب االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين مشروع قانون 

وحكومة تركمانستان بشمن تشجيع ومحاية االستثمارات، املرافق للمرسوم 

مقرر  إبراهيم حممد بشمي األخ وأطلب من .م2166لسنة  33امللكي رقم 

 التوجه إىل املنصة، فليتفضل. اللجنة

 

 15 إبراهيم حممد بشمي: العضو

أسعد اهلل صباحكم ونتمنب أن يكون عام شكًرا سيدي الرئيس،  

بدايًة أطلب تثبيي التقرير م خطوة جيدة بالنسبة ململكتنا العزيزة، 2162

  .املضبطة ومرفقاته يف

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 يف املضبطة؟ ومرفقاته تثبيي التقرير هل يوافق اجمللس علب  
 

 غلبية موافقة()أ

 

 25 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيي التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 

 

 (111 / صفحة2 )انظر امللحق
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 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل األخ سنبدأ مبناقشة املبادع واألسس العامة ملشروع القانون،  

 مقرر اللجنة.

 

 5 العضو إبراهيم حممد بشمي:

قد قرأ السادة األعضاء تقرير اللجنة، ، لشكًرا سيدي الرئيس 

م 2166وتوصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ علب مشروع قانون لسنة 

بالتصديق علب االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

تركمانستان بشمن تشجيع ومحاية االستثمارات. واملوافقة علب مواد مشروع 

 10 املرفق، وشكًرا.القانون كما وردت تفصيً  يف اجلدول 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك م ححمات؟شكًرا،  
 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 مشروع القانون من حيث املبدأ؟ هل يوافق اجمللس علب 
 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

اد  مادة مناقشة مووننتقل إىل  مشروع القانون من حيث املبدأ.قر يإذن 

 تفضل األخ مقرر اللجنة.مادة، 

 25 

 العضو إبراهيم حممد بشمي:

كما جاءت من  الديباجةتوصي اللجنة باملوافقة علب  )الديباجة(:  

 احلكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك م ححمات علب الديباجة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 يباجة؟هل يوافق اجمللس علب الد 
 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.األوىلإذن ُتقر الديباجة. وننتقل إىل املادة  

 

 العضو إبراهيم حممد بشمي:

 15توصي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما جاءت من  املادة )األوىل(: 

 احلكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 حمات علب هي  املادة؟هل هناك م ح 
 20 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 
 25 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 30 
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 العضو إبراهيم حممد بشمي:

صي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما جاءت من تو املادة )الثانية(: 

 احلكومة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع وبهيإذن ُتقر هي  املادة.  

 القانون، فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
 

 )أغلبية موافقة( 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

يف اجللسة القادمة. سوف يؤخي الرأي النهائي علب مشروع القانون و 

التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة  ننتقل اآلن إىل البندو

بالتصديق الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  صوص مشروع قانون 

 25علب اتفاقية جتنب االزدوا  الضرييب ومنع التهرب املالي من ضرائب الدخل 

وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، املرافق 

ينا إيلي نانسي د ياألخوأطلب من  .م2166لسنة  33للمرسوم امللكي رقم 

 فلتتفضل. التوجه إىل املنصة اللجنة ةمقرر خضوري

 

 30 
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيي بسم اهلل الرمحن الرحيم،  

 املضبطة. التقرير ومرفقاته يف
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

  يف املضبطة؟ومرفقاته تثبيي التقرير هل يوافق اجمللس علب  
 

 )أغلبية موافقة(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 إذن يتم تثبيي التقرير ومرفقاته يف املضبطة. 
 

 (121 / صفحة3 )انظر امللحق

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 ياألخ يتفضل مبناقشة املبادع واألسس العامة ملشروع القانون. سنبدأ 

 اللجنة. ةمقرر

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 20، يف البداية أود أن أوضح جمللسكم املوقر دي الرئيسشكًرا سي 

موقع جزيرة مان، حيث تقع هي  اجلزيرة يف البحر اإليرلندي بالقرب من 

. تدارسي اللجنة مشروع القانون (Isle of Manمعروفة باسم )وهي  ابريطاني

بالتصديق علب اتفاقية جتنب االزدوا  الضرييب ومنع التهرب املالي من 

خل وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة البحرين وحكومة ضرائب الد

 25م، حبضور ممثلي 2166لسنة  33جزيرة مان، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

وزارة املالية، ووزارة اخلارجية، واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس، 

ية واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس، واطلعي اللجنة علب مواد االتفاق

مادة، واليت تهدف إىل جتنب االزدوا   21واليت تتملف فضً  عن الديباجة من 

ومنع التهرب املالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس املال بني الطرفني، 
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وتشجيع االستثمار والتجارة بني البلدين. ويف إطار مد جسور التعاون الثنائي 

ومة اتفاقية جتنب اليي يربط مملكة البحرين جبزيرة مان، أبرمي احلك

االزدوا  ومنع التهرب املالي من ضرائب الدخل وأرباح ورأس املال بني حكومة 

ن ممملكة البحرين وحكومة جزيرة مان. وعليه رأت اللجنة أهمية املوافقة 

 5 امليكور، وشكًرا.حيث املبدأ علب مشروع القانون 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األخي دالل جاسم الزايد.تفضلي ؟ هل هناك م ححماتشكًرا،  

 

 10 دالل جاسم الزايد: العضو

أواًل: أشكر مقررة اللجنة واللجنة علب شكًرا سيدي الرئيس،  

عضاء اطلعنا عليها لكي نعرف من  األإعطائنا فكرة عن جزيرة مان، وحنن 

يليزية تشمل االتفاقية؟! كان بودنا لو أن أصل االتفاقية املكتوب باللغة اإل

باعتبار أن االتفاقية نصي علب أن احلعجة يف االتفاقية للغة  كان مرفًقا،

 15اإليليزية، وحتب تكون لدينا القدرة علب املقارنة، ففي السابق مت 

ل بعض األعضاء، وعلب أساس أيًضا أنه َباكتشاف بعض االخت فات من ِق

عندما تتم ترمجتها إىل اللغة العربية سيكون االهتمام بها أكرب. لدي بعض 

أوفي يف عملها يف هيا التقرير، ولكن  هاسئلة لن أوجهها إىل اللجنة، ألناأل

سموجهها إىل اجلهات الرمسية املعنية، وباليات ما يتعلق بالتنسيق بني وزارة 

 20املالية ووزارة اخلارجية وغرفة جتارة وصناعة البحرين. لقد كُثر هيا النوع 

يما يتعلق باإلعفاء اجلمركي من االتفاقيات اليي يتم فيه التصديق الثنائي ف

والتعاون االقتصادي، وهيا أمر ممتاز ململكة البحرين أن توقع اتفاقيات 

ثنائية من هي  النوع، ولكن الدور اليي نريد أن نسمل عنه: ما هي أوجه 

التعاون أو التنسيق أو اإلع م بني اجلهات الرمسية املعنية بإبرام مثل هي  

 25ن ضمن املستفيدين منها أفراد من التجار؟ وهل االتفاقيات، واليت يكون م

يتم إع مهم بهي  االتفاقيات؟ ليس فقط اإلع م عرب نشر هي  االتفاقيات 
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حتب يتم العلم بها، ولكن اإلع م بكيفية االستفادة من هي  االتفاقيات، 

وكيفية األخي مبحاذير عند مباشرة االستثمار مع هي  الدول، وكيف 

اجلانب، كنوع  ام االستشارات التجارية والقانونية يف هيميكن أن ُتوفر هل

االتفاقيات نوع من التنفيي  امن التنسيق والدعم للتجار، وإلعطاء هي

 5والتفعيل؟ أود لو تتم اإلجابة عن هي  النقطة. النقطة الثانية: نود أن نعرف 

ي  بالنسبة إىل التجار ما هي مواطن االستفادة من هيا االستثمار بالنسبة هل

 بها تشتهراملنطقة؟ ما هي أوجه التبادل التجاري أو االقتصادي أو املالي اليت 

وهناك نقطة مهمة،  أوجه االستثمار اآلمن السليم؟كون تأين ؟ وجزيرة مان

وهي أن وزارة اخلزانة األمريكية أعلني أن هناك مثاني شركات مسجلة يف 

 10اعتبارها من ضمن جزيرة مان وضعتها ضمن القائمة السوداء حالًيا ب

الشركات اليت هلا تعامل مع إيران بشمن تنفيي الربنامج النووي، ووضعي 

هي  الشركات الثماني ضمن القائمة السوداء، وَمنعي التعامل معها من 

خ ل التجارة األمريكية، يف هيا اجلانب هي  القرارات اليت تتخي من دول 

يجة لتعاملها غري املشروع يف نت القائمة السوداءبشمن وضع شركات معينة يف 

 15برنامج نووي مثل الربنامج النووي اإليراني، ما مدى تزويد املستثمرين ــ 

بالنسبة إىل البحرين ــ وإب غهم بهيا النوع من القرارات اليت تتخي أواًل بمول 

حتب تكون هناك ضمانة حلماية االستثمار؟ سؤالي هيا ليس موجًها إىل 

  اجلهات الرمسية املعنية بهيا األمر، وشكًرا.اللجنة بل هو موجه إىل

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:عالعضو لولوة صاحل ال

يف البداية أود أن أوجله الشكر إىل أعضاء  شكًرا سيدي الرئيس، 

 25وىل يف اللجنة ورئاستها علب تقريرهم الكايف الوايف، وخاصة أننا للمرة األ

هيا التقرير ُنعطب معلومة جغرافية عن اجلهة اليت سنتعامل معها مستقبً . 
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إضافة إىل ما تفضلي به األخي دالل الزايد، هي  االتفاقية ــ واالتفاقيات 

األخرى ــ مل نَر فيها أي رأي لغرفة جتارة وصناعة البحرين، وال ميكن أن 

ركة التجار يف مثل هي  يكون اإلع م عن هي  االتفاقيات إال مبشا

االتفاقيات، وهيا من باب العلم أواًل ومن باب أخي رأيهم فيما يتعلق حبجم 

 5التجارة وحجم املردود االقتصادي وحجم املردود التجاري بني مملكة البحرين 

وبني الدول اليت تقوم بالتوقيع معها علب هي  االتفاقيات، أمتنب يف املستقبل 

فاقيات علب أي جلنة من اللجان املختصة يف اجمللس؛ إذا عرضي مثل هي  االت

كون لدى التجار معلومات تأن يؤخي رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين ل

مفصلة عن مثل هي  االتفاقيات واالستفادة منها، وبالتالي إذا مل يكن لدينا 

 10إع م برملاني يف جملس الشورى فعلب األقل نستغل اآلليات اليت لدينا من 

 للجان املختصة، وشكًرا.خ ل ا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 عبدالعزيز حسن أبل. الدكتور شكًرا، تفضل األخ 

 15 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

هي  االتفاقية ــ حبسب تقديري ــ خمتلفة عن  شكًرا سيدي الرئيس، 

االتفاقيات اليت تتكلم عن منع االزدوا  الضرييب، ألنها تتعلق بتجنب 

زدوا  الضرييب ويف الوقي نفسه أيًضا تركز علب منع التهرب املالي من اال

 20ضرائب الدخل وأرباح رأس املال، وأعتقد أن هي  االتفاقية البد أن حتال إىل 

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ألنها اللجنة املختصة، فمع كل احرتامي 

هي  االتفاقية فإن  وتقديري للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

ليسي من اختصاصات جلنتهم. اآلن مضامني هي  االتفاقية تتحدث عن 

ضرائب علب الدخل، وحنن يف البحرين ليس لدينا قانون ينحمم الضرائب علب 

 25الدخل، بل لدينا قانون يعود إىل أعوام الستينيات يتحدث عن ضرائب 

ي  االتفاقية تتحدث االستخرا ، وبالتالي ليسي لدينا ضرائب علب الدخل. ه
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حتديًدا عن الضرائب علب الدخل، ليس علب املؤسسات الكبرية وإمنا حتب 

علب األسهم واألعمال التجارية، وبالتالي هي ضريبة دخل حتب علب دخل 

األفراد والشركات الصغرية. أرى أن آثار هي  االتفاقية متتد أكثر من 

ليلك أرى أن هي  االتفاقية امتدادها إىل فئة معينة من الشركات الكبرية، 

 5البد أن ُتدرس دراسة جيدة، أنا مع االتفاقية ومع وجود ضريبة دخل علب 

يعترب جزًءا من الدخل الوطين، لكن االتفاقية يف  ذلك املؤسسات، ألن

نوعيتها ختتلف عن االتفاقيات اليت تتكلم عن منع االزدوا  الضرييب، 

تفاقية بشكل أوسع، ومن املمكن أن وبالتالي من املفرتض أن ُتدرس هي  اال

يكون اإلخوة يف وزارة املالية قد درسوا هي  االتفاقية، ولكن ليس لدينا 

 10قانون يف البحرين يضاهي القوانني املوجودة يف جزيرة مان، سمعطيكم 

أرباح »أمثلة: لدينا دخل من األموال غري املنقولة، بينما املادة السابعة تقول 

وهي  األمور ليسي منحممة يف البحرين. « األعمال التجاريةالضرائب علب أرباح 

عنب ذلك أن أي مواطن م ،«الدخل علب أرباح األسهم»املادة العاشرة تقول 

حبريين لديه أسهم يف جزيرة مان أو أي مواطن يف جزيرة مان لديه أسهم يف 

 15ية، يف البحرين البد أن يدفع ضريبة للدولة، وبالتالي تنحمم االتفاقية هي  العمل

يكمها البحرين ليس لدينا هيا القانون، وبالتالي حنن دخلنا يف اتفاقية ال 

هناك إرباًكا يف هيا املوضوع، ومن املمكن أن  . أعتقد أنأي قانون وطين

يفسر  لنا اإلخوة يف وزارة املالية، ألنين من املمكن أن أجهل هي  األمور 

ختتلف متاًما عن االتفاقيات وليس لدي أي فكرة، لكن أعتقد أن االتفاقية 

 20األخرى، ويف أبعادها حتًما ستؤثر علب رجال األعمال والقطاع التجاري وعلب 

املستثمرين يف البورصة وغري ذلك، وال أدري كيف سيتم تطبيق هي  

أما بالنسبة إىل  االتفاقية ولكن هي  التساؤالت ينبغي اإلجابة عنها.

 إحالةيف املرات القادمة دي الرئيس ــ ــ سياإلحاالت، فممتنب علب معاليكم 

القضايا املالية إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حتديًدا، مع كل 

 25 احرتامي وتقديري لقراركم وقرار اللجنة، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد. 
 

 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

 5أضم صوتي إىل اإلخوة اليين سبقوني بالنسبة س، شكًرا سيدي الرئي 

إىل بعض التساؤالت السابقة، حنن ندرك أن مجيع بنود االتفاقية جيب أن 

ختدم الطرفني، وتكون املعادلة متساوية بني الطرفني ل ستفادة من هي  

يف السابق،  االتفاقية. حنن أمام اتفاقية مع جزيرة مل نكن نعرف أين موقعها

هناك معام ت جتارية سابًقا معها قبل التوقيع علب االتفاقية حتب فهل كاني 

 10اضطررنا إىل أن نوقع علب مثل هي  االتفاقية؟ وما هو حجم هي  االستثمارات 

وهيا التبادل التجاري بني مملكة البحرين وجزيرة مان؟ هناك استفسارات 

قيات كثرية كاني هناك اتفاأنه كثرية يف الواقع نود أن نطلع عليها. صحيح 

مثل هي  االتفاقية وقمنا بالتوقيع عليها وهناك تبادل جتاري بني الطرفني، 

أرجو من  ،جزيرة مان ال نعرف مستوى وحجم التبادل بيننا وبني ناولكن

 15 وشكًرا. ،اجلهات املعنية أن تبيلن لنا حجم هيا التبادل

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 جواد اجلشي.بهية  الدكتورة شكًرا، تفضلي األخي 

 

 20 الدكتورة بهية جواد اجلشي: العضو

لدي التساؤالت نفسها، وهي ما مدى استفادة شكًرا سيدي الرئيس،  

مملكة البحرين من هي  االتفاقية؟! الكل يعرف أن جزيرة مان هي عبارة 

عن جزيرة صغرية، حتب السواح اليين ييهبون إىل بريطانيا ال يعرفون عن 

وهي عادة ما تستخدم للسياحة من قبل الربيطانيني هي  اجلزيرة أي شيء، 

 25هلا تلك املكانة الكبرية، ف  أعرف مدى استفادة مملكة  يوغريهم وليس

البحرين من هي  االتفاقية؟ وما هي جماالت التعاون املشرتك بني مملكة 

البحرين وبني هي  اجلزيرة؟ أيًضا ورد يف تقرير وزارة املالية أن هي  االتفاقية 

ف إىل فتح أسواق جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية، ما املقصود تهد
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ما هي املنتجات؟ وما هي اخلدمات البحرينية اليت سوف تفتح هلا وبيلك؟ 

هل هناك  ؟أسواق يف جزيرة مان وهي جزيرة صغرية أصً  أسواقها حمدودة

استثمار للبحرين أو للبحرينيني يف هي  اجلزيرة؟ وإذا كاني هناك 

. األمر اآلخر، حنن نعرف أن هي  ذلكنود أن نعرف بالفعل تثمارات اس

 5اجلزيرة من الناحية العسكرية تابعة لربيطانيا ولكن من أي ناحية؟ وهل 

السياسة اخلارجية هلي  اجلزيرة أيًضا تتبع السياسة اخلارجية لربيطانيا أم 

رة اخلارجية أنها أيًضا مستقلة يف سياستها اخلارجية؟ أمتنب علب ممثلي وزا

 أن جييبوا عن سؤالي، وشكًرا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ خالد عبدالرمحن املؤيد. 

 

 خالد عبدالرمحن املؤيد: العضو

أرجو من اجمللس أال يبالغ يف إظهار أهمية شكًرا سيدي الرئيس،  

 15 كل شيء. التبادل مع هي  الدولة، مع أنها ليسي دولة بل تابعة لربيطانيا يف

أسسي جزيرة مان للتهرب من الضريبة أو اإلعفاءات الضريبية، وال يصح أن 

نقوم بالتوقيع علب اتفاقية مع دولة أسسي أساًسا لتجنب الضرائب، وبعد ذلك 

ثل ( مTax Heavenنقول حنن نريد أن نتجنب الضرائب. تسمب هي  اجلزيرة )

يرة ال متتلك جيًشا ا، وهي  اجلزموغريه ، ولكسمبور نتليسإ تيريجز

 20وليس هلا كيان دولة، فمعتقد أن الشيء الوحيد اليي من املمكن االستفادة 

به من هي  اجلزيرة هو أن بعض الشركات املسجلة يف قانون اإلعفاء ــ ألن 

لدينا يف البحرين )الشركات املعفاة( أي معفاة من الضرائب ومن األشياء 

فروًعا  فتحناءات خاصة ــ بإمكانها أن تاليت تستفيد منها البحرين وهلا استث

يف جزيرة مان، ولكن التبادل التجاري وغري ذلك من األمور تابعة لربيطانيا. 

 25أرجو أال نبالغ يف إظهار دور التبادل التجاري والتبادل االستثماري ألنه ليس 

 هناك أي شيء بيننا وبينهم، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 خ حممد حسن باقر رضي.شكًرا، تفضل األ 

 

 حممد حسن باقر رضي: العضو

 5أواًل: هي  اجلزيرة تابعة للمملكة املتحدة شكًرا سيدي الرئيس،  

وللتا  الربيطاني، وعليه جيب أن تتبع يف أنحممتها قوانني اململكة املتحدة، 

وللعلم أن هي  اجلزيرة من أشهر اجلزر يف العامل لتفادي دفع الضرائب وفتح 

التجارية لتجنب الضرائب، سؤالي هو: ما دامي هي  األنشطة  السج ت

متارس يف هي  اجلزيرة، فهل أخيت حكومة مملكة البحرين يف االعتبار 

 10هي  املواضيع اليت رمبا تنعكس علب البحرين بالسلب أو اإلجياب؟ أطلب من 

 وزارة اخلارجية أو من وزارة املالية اإلجابة عن هيا التساؤل، وشكًرا.

 

 :رئيـــــــــــــــسال

 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 15 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

حنن وّقعنا علب اتفاقيات مشابهة مع دول أو شكًرا سيدي الرئيس،  

التشدد يف عدم املوافقة علب هيا جزر أصغر من هي  اجلزيرة، ال أعرف ملاذا 

أن تنحمم عمليات التهرب من  هي  االتفاقية مع أن هي  االتفاقية من املمكن

 20اليوم كل دول العامل حتاول أن حتد من  ؟الضرائب وضرائب األرباح

الشبكات اليت متد املنحممات اإلرهابية باألموال والشبكات اليت تغطي 

األموال بطرق خمتلفة لغسل األموال يف خمتلف أحناء العامل، يعين إذا كاني 

مور ــ واليوم أصبحي هي  اجلرمية هناك اتفاقية سوف تنحمم وحتد من هي  األ

عابرة للحدود ومنحممة هلا كل تقنياتها ــ فلماذا ال نقوم بالتوقيع علب هي  

 25االتفاقية حتب وإن كاني هي  اجلزيرة تابعة عسكرًيا لربيطانيا؟ لقد قمنا 

أصغر من هي  وهي بالتوقيع علب اتفاقيات مع دول مثل ليختنشتاين وغريها 

ينا ضرائب يف البحرين إمنا األرباح علب األرباح، وأعتقد أن اجلزيرة. ليسي لد
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هي  االتفاقية ستنحمم عملية غسل األموال، ليا أرى أن هي  االتفاقية جيدة 

مملكة البحرين علب هي  االتفاقية مع توقع وليس هناك أي مانع من أن 

 جزيرة مان، وشكًرا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس 

 ص ح علي حممد. تورالدك شكًرا، تفضل األخ 

 

 :حممدالدكتور صالح علي  العضو

سموضح بعض النقاط، وبعض النقاط سمترك  شكًرا سيدي الرئيس، 

 10لوزارة املالية أن جتيب عنها. أواًل: اللجنة درسي موضوع االتفاقية مع جزيرة 

بع قة هي  اجلزيرة مع احلكومة الربيطانية، وأن  تاممان، وكاني علب علم 

لدفاعية والسياسة اخلارجية يف هي  اجلزيرة تتبع للحكومة السياسة ا

الربيطانية، ولكن بغض النحمر عن هي  الع قة بني جزيرة مان وبني 

احلكومة الربيطانية فجزيرة مان فيها حكومة مستقلة لتسيري األمور 

 15اخلاضعة جلزيرة مان، وال ميكن أن تعقد االتفاقية مع بريطانيا بل البد أن 

وجود حكومة مستقلة فيها، لرة مع حكومة جزيرة مان نحمًرا تعقد مباش

وبالتالي جاءت هي  االتفاقية كي تنصب يف عملية اتفاقيات عديدة قامي بها 

مملكة البحرين ملنع االزدوا  الضرييب ومنع التهرب املالي من دخل وأرباح 

رؤوس األموال، وأعتقد أن جملسكم اآلن قام بالتصديق علب اتفاقيات 

 20فيما يتعلق مبنع االزدوا  الضرييب ومن املمكن أن هي  اتفاقية حتمل  دةعدي

بعض املناطق اليت بالنسبة إىل إذا مل تكن أكثر من ذلك، حتب  31رقم ال

 وقبل أسبوعني مع هي  الدولةلدينا اتفاقيات فإن ذكروها مثل ليختنشتاين 

مناطق صغرية االتفاقية مع الدول األربع ومنها ليختنشتاين، وهي  ناقشنا

ولكن هناك نوع من احلركة التجارية، وصحيح أن احلركة التجارية مع 

 25جزيرة مان ليسي مثل احلركة التجارية مع الصني والواليات املتحدة 

األمريكية والدول األوروبية واآلسيوية الكربى ولكن تحمل هناك حركة 

بغض  جتارية وحركة رؤوس أموال، وحنتا  إىل قانون ينحمم هي  احلركة
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النحمر عن املوقع واحلجم اجلغرايف لكل بلد أو جزيرة، هيا اليي يدو بنا 

إىل أن نضع هي  االتفاقية نصب أعيننا ونعتربها نقطة لدفع األمور حنو األمام 

يف جمال االزدوا  الضرييب ومنع التهرب املالي. األمر اآلخر، أعتقد أن األخي 

يف جلنة الشؤون اخلارجية  لولوة العوضي طرحي سؤااًل مشروًعا، حنن

 5والدفاع واألمن الوطين عادة ندعو اجلهات الرمسية املمثلة، وهي يف مثل هي  

االتفاقيات وزارة اخلارجية ووزارة املالية وأحياًنا وزارة الصناعة والتجارة، 

ولكن رمبا يكون رأي غرفة التجارة يف بعض االتفاقيات موجوًدا لدى 

ال ندعوها ولكن ال يوجد ما مينع من االستماع  اجلهات الرمسية وليلك حنن

إىل رأي غرفة التجارة والصناعة. أمر آخر، األخ الدكتور عبدالعزيز أبل سمل 

 10عن سبب إحالة القانون إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين، 

مت ذلك ألنها اتفاقيات دولية، وستحمل هي  اللجنة محملة جلميع القوانني اليت 

يس هلا حمل. أثارت األخي دالل الزايد نقطة مهمة ــ وأعتقد أنها حضلرت ل

للموضوع جيًدا وانا أشيد بها ـــ فلم نكن نعلم أن هناك مثاني شركات 

 مراقبة ومقرها يف جزيرة مان، هي  معلومة جديدة بالنسبة إلينا، وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

مدير إدارة الع قات  سامي حممد محيدشكًرا، تفضل األخ  

 .االقتصادية بوزارة املالية

 

 20 :مدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة املالية

أقدر مجيع األسئلة واملواضيع اليت طرحي من شكًرا سيدي الرئيس،  

قبل السادة األعضاء، وسوف أحتدث يف ث ث نقاط. النقطة األوىل: أهمية 

اقية اليت نناقشها اليوم مع جزيرة مان، مثل هي  االتفاقيات، وباألخص االتف

ولن أحتدث يف موضوع فتح أسواق جديدة أو توفري بيئة قانونية ضرورية 

 25للمستثمرين من البلدين، سواء البحريين اليي يود أن يستثمر يف هي  

اجلزيرة، أو املستثمر من هي  اجلزيرة اليي يود االستثمار يف البحرين. 

( أي معايري جمموعة العشرين، ومعايري الـ G20سمتكلم عن معايري الـ )
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(OECD أي منحممة التعاون االقتصادي. بعد األزمة املالية يف عام )م 2118

وضعي جمموعة العشرين جمموعة من املعايري وصنفي الدول إىل قوائم 

م، 2118( يف عام gray listخمتلفة، وكاني البحرين وجزيرة مان يف الـ )

املعايري املهمة هو اخلرو  من هي  القائمة وإال فإن و وكان أحد االشرتاطات

 5الدول اليت يف هي  القائمة ستفرض عليها جزاءات وعقوبات من جمموعة 

من أجل اخلرو   ،ومنها جزيرة مان ،العشرين، وقد عملنا مع الدول األخرى

(، كان االشرتاط املهم هو عقد عدد معني من اتفاقيات gray listمن الـ )

( إىل gray listدوا  الضرييب، حتب تستطيع الدولة اخلرو  من الـ )جتنب االز

القائمة العادية، واحلمد هلل أننا يف البحرين بعد سنتني من توقيعنا علب 

 10جمموعة كبرية من االتفاقيات مع خمتلف دول العامل خرجنا من هي  القائمة. 

( Tax Heavenواحلق مشروع للدول األخرى مبا فيها جزيرة مان، فقد كاني )

يف  ندعمهمواآلن تعمل علب اخلرو  من هي  القائمة، وليلك حنن اليوم 

اتفاقية جتنب االزدوا  الضرييب. النقطة األخرى: اختيارنا للدول اليي علب 

أساسه نوقع اتفاقيات تشجيع االستثمار وجتنب االزدوا  الضرييب، حنن مني 

 15توقيع مع الدول ذات االقتصاديات جلمنا إىل ال ــ وليس من اآلنــ سنوات طويلة 

الكربى، وانتقلنا بعدها إىل دول االحتاد األوروبي والدول اليت يكون 

اقتصادها يف حالة صعود يف الفرتات املختلفة، واحلق مشروع أيًضا للدول 

م ال يق لنا 2118االخرى يف اختيار مملكة البحرين للتوقيع معها. بعد عام 

ع دولة إال مبربر، ألن هي  املوضوعات تتم مناقشتها أن نرفض توقيع اتفاقية م

 20(، فإذا رفضنا ف بد أن يكون لدينا سبب لطرحه OECDيف اجتماعات الـ )

يف هي  االجتماعات. قبل أن أنتقل إىل النقطة األخرية أود أوضح أن قرارات 

األمم املتحدة  صوص الشركات هي قرارات ملزمة سواء وقعنا اتفاقيات 

لة أو مل نوقع، فاتفاقية جتنب االزدوا  الضرييب لن تغين عن تطبيق مع أي دو

البحرين قرارات األمم املتحدة  صوص الشركات الثماني. النقطة األخرية: 

 25موضوع التنسيق، ال شك أننا ننسق يف مثل هي  االتفاقيات مع كل وزارات 

صناعة والتجارة وجهات الدولة املختصة بدًءا بوزارة اخلارجية مروًرا بوزارة ال
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وهيئة اإلفتاء والتشريع، وموضوع القطاع اخلاص له أهمية كربى، وحنن 

طرحنا هي  االتفاقيات يف املوقع اإللكرتوني لوزارة املالية ملعرفة م ححمات 

القطاع اخلاص، حتب علب النصوص واملواد، وقد تسلمنا بعض امل ححمات 

خلاص البحريين من هي  وعملنا بها. وحتب يف مسملة استفادة القطاع ا

 5املوضوع  االتفاقيات قمنا خ ل اجتماعاتنا ــ ويف صفحة الوزارة ــ بطرح

وتركنا اخليار للقطاع اخلاص البحريين يف التوقيع مع أي دولة يريد أن يوقع 

معها اتفاقيات جتنب ازدوا  ضرييب أو تشجيع االستثمار. أحببي أن أؤكد أن 

ألهميته حتب لألطراف األخرى اليت نعمل معها التنسيق موجود وحنن نؤمن به 

 مبا يف ذلك القطاع اخلاص البحريين، وشكًرا.
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي دالل جاسم الزايد. 
 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 15مل تتم اإلجابة عن سؤالي يف املوضوع اليي شكًرا سيدي الرئيس،  

ك م ممتاز ولكن من املفرتض أن محيد  طرحته. ما يقوله األخ سامي

يكون مثل هيا الك م قد طرح يف اجتماعات اللجنة، عندما يتكلم عن 

جمموعة العشرين ووضع البحرين يف هيا املوضوع واإللزام بتوقيع هي  

يتم مل االتفاقيات، فنحن اآلن يف مرحلة نوازن فيها، هو يقول إنه حتب لو 

 20ألمر ساٍر، نريد أن حندد املوقف، هل االتفاقيات التوقيع علب اتفاقيات فإن ا

ضرورية لرفع االسم أم أن املوضوع ساٍر عليك مبجرد انضمامك إىل مثل هي  

الواليات املتحدة األمريكية  ؟اجملموعات؟ حتب نفهم ما هي جمموعة العشرين

مل توقع علب بعض االتفاقيات اخلاصة من هيا النوع، وكعتب أن هناك تردًدا 

يف البدء باختاذ مثل هي  اخلطوات. ذكر األخ الدكتور ص ح علي أنه  منها

 25اتفاقية يف هيا اجلانب، صحيح أنها وقعي ولكن ال مينع  32مت التوقيع علب 

ذلك من أن يثار مثل هيا احلديث يف السلطة التشريعية، وليسمح لي اإلخوة، 

اوب، وهيا هو هناك أخ أبلغين أننا تلقينا تساؤاًل وسنبحث فيه ومن ثم ي
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املطلوب.  صوص االستعداد والبحث، هو اليوم يستعد ويبحث هنا يف 

السلطة التشريعية ولكن غًدا سوف يستعد ويبحث وينتبه عندما ُيعد 

التفاقيات ثنائية من هيا النوع، وهي اليت تكون فيها فرتة تشاور وحتاور ومن 

إىل موضوع معني. األسئلة املمكن أن ُيعدِّل نًصا أو حتب ينبه الدول األخرى 

 5اليت طرحتها مهمة جًدا بالنسبة إليَّ، فبخصوص مسملة مدى التنسيق بالنسبة 

إىل وزارة املالية وغريها من الوزارات ــ وحتب وزارة اخلارجية معنية بالدرجة 

األوىل يف هيا األمر ــ لن يغنيين أن يوضع ذلك كخرب يف وزارة املالية، نريد 

يتم من خ ل غرفة جتارة وصناعة البحرين، ويمخي حجمه  تنسيًقا ملموًسا

اإلع مي للتنبيه، ألن املستثمر عندما يدخل يف مثل هي  األمور فقد يتورط 

 10يف القائمة السوداء  ُوضعيمع شركات كما أوضحي سابًقا، شركات 

بسبب تعاونها املشبو ، وحتب ال نتفاجم بوجود تورط من هيا النوع مع 

جتارية ولكن باطنها يكشف عن تعام ت غري جائزة شركات صورتها 

دولًيا، هيا ما كنا نريد أن نستوضحه. وأكرر أنين أمتنب علب جلنة الشؤون 

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ــ مثلما قدمي إلينا تقريًرا خيتلف عن املرات 

 15البحث  يف مسملة تفصيلالسابقة ــ أن تقدم إلينا يف املرة القادمة تقريًرا به 

والتمحيص مع وزارتي اخلارجية واملالية عند عقد مثل هي  االتفاقيات، ألن 

التبصري ميكن أن يكون عن طريق السلطة التشريعية ملناقشة هي  األمور، 

 وشكًرا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي لولوة صاحل العوضي. 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

هناك سؤال سموجهه إىل مقرر اللجنة: هل  س،شكًرا سيدي الرئي 

 25الك م اليي تفضل به األخ سامي محيد من وزارة املالية طعرح أثناء مناقشة 

هي  االتفاقية أم أنه يفاجئنا به اآلن؟ حقيقة أنين مل أفهم كل ما ذكر  األخ 

، ولكن هناك تناقض ــ وليسمح لي علب أتابعهوقد حاولي أن محيد سامي 
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ة ــ يف ك مه، فمرة يقول ــ حبسب فهمي وإن كني خمطئة هي  الكلم

فليصحح لي ــ إن االنضمام كمنه انضمام رقمي لزيادة عدد االتفاقيات اليت 

تنضم إليها مملكة البحرين متهيًدا لرفع امسها من القائمة اهل مية أو 

 آراء فتح صفحة وزارة املالية وأخيمت الرمادية، ويف الوقي نفسه يقول لنا إنه 

 5بعض التجار للوقوف علب آرائهم فيما يتعلق بالدول اليت يرغبون يف توقيع 

اتفاقيات معها، وسؤالي: هل هيا االنضمام الرقمي اليي فهمته من ك مه 

 اهناك قراًرأن جاء بناء علب ما تفضل به التجار يف صفحة وزارة املالية أم 

ا الدولية؟ وخاصة أنه أوضح من الدولة نتيجة لتعهداتها أو التزاماته امسبًق

بشكل صريح أن التوقيع من عدمه ال يعين أن مملكة البحرين ممتنعة عن 

 10تنفيي القرارات الدولية اليت تصدرها األمم املتحدة. وأضم صوتي إىل صوت 

األخي دالل الزايد فمستقبً  البد أن يكون لكل نقطة تفصيلية يف أي 

اسة مستفيضة ألننا لسنا مسؤولني عن اتفاقية ويف أي مشروع قانون حبث ودر

اليوم، وإمنا مسؤولون عن املستقبل. هناك من سيمتي بعدنا ويتخي مما 

 اختينا  عرًفا يسري عليه، وشكًرا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي دالل جاسم الزايد. 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 20مان من حيث سيادتها بالنسبة إىل جزيرة شكًرا سيدي الرئيس،  

كدولة، هي تابعة لربيطانيا فيما يتعلق بشؤونها الدفاعية واخلارجية، وال 

متلك تشريع قوانني، القوانني املتعلقة بها تصدر عن الربملان الربيطاني، 

وسؤالي قانوني: هل حكومة مان متلك حق إبرام اتفاقيات دولية؟ مبعنب أن 

التفاقيات حتتا  إىل صدور قانون، أي ذلك يكون حتي الشؤون اخلارجية، وا

 25أنه تشريع مير عرب الربملان، أمتنب أن تتم اإلجابة عن موضوع السيادة، 

 وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

سامي حممد محيد مدير إدارة الع قات شكًرا، تفضل األخ  

 .االقتصادية بوزارة املالية

 

 5 :اليةمدير إدارة العالقات االقتصادية بوزارة امل

الرقم اليي قصدته هو من معايري جمموعة شكًرا سيدي الرئيس،  

العشرين، فهي وضعي معايري جلميع دول العامل بعد تصنيفها إىل قوائم 

خمتلفة، قائمة للدول املتعاونة يف موضوع الضرائب، وقائمة للدول غري 

نة ــ وقد املتعاونة، وكان أحد االشرتاطات للخرو  من قائمة الدول غري املتعاو

 10كنا يف هي  القائمة يف وقي من األوقات ــ توقيع عدد معني من االتفاقيات، 

فموضوع الرقم مرتبط مبجموعة العشرين وليس قراًرا حملًيا. طبًعا اجلزيرة 

ذات سيادة، وهلا ارتباط بربيطانيا يف الشؤون اخلارجية ولكن إصدار األداة 

اتصال معهم ووزارة اخلارجية  التنفييية يكون يف جزيرة مان، وكنا علب

كاني معنا يف هي  النقطة، وعندما بدأوا معنا كان البد أن يصلوا علب 

 15موافقة حكومة بريطانيا للتوقيع مع البحرين، هم وقعوا مع دول العامل، فلم 

يتجهوا هيا االجتا  اآلن فقط، أي عند توقيعهم مع البحرين. وكما ذكرت 

علب هي  االتفاقية ستكون يف جزيرة مان، أن األداة إلصدار املوافقة 

 وشكًرا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــــس

 شكًرا، هل هناك م ححمات أخرى؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 25 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس علب مشروع القانون من حيث املبدأ؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــــس

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

 تفضل األخ مقرر اللجنة.مادة، 

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

كما جاءت من  الديباجةتوصي اللجنة باملوافقة علب  )الديباجة(: 

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هناك م ححمات علب الديباجة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

 15 هل يوافق اجمللس علب الديباجة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20، تفضلي األخي مقررة األوىلإذن ُتقر الديباجة. وننتقل إىل املادة  

 اللجنة.
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو 

جاءت من توصي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما  املادة )األوىل(: 

 25 احلكومة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 

 

 30 )ال توجد مالحظات(
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

ة إذن ُتقر هي  املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضلي األخي مقرر 

 اللجنة.
 

 10 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

توصي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما جاءت من  املادة )الثانية(: 

 احلكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 

 

 ية موافقة()أغلب

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25وبهيا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع إذن ُتقر هي  املادة.  

 القانون، فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
 

 )أغلبية موافقة( 

 

 30 الرئيـــــــــــــــس:

. إذن سوف يؤخي الرأي النهائي علب مشروع القانون يف اجللسة القادمة

عادة وزير اإلسكان باسم بن يعقوب احلمر حاضر بيننا اآلن، ننتقل مبا أن س

اآلن إىل السؤال املوجه إىل صاحب السعادة السيد باسم بن يعقوب احلمر 
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وزير اإلسكان، واملقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي، 

 بشمن ضمان انتفاع بعض الفئات من اخلدمات اإلسكانية، ورد سعادة الوزير

مرفق جبدول أعمال هي  اجللسة. فهل تود األخي السائلة التعقيب علب رد 

 بهية جواد اجلشي.الدكتورة األخي  تفضليسعادة الوزير؟ 
 5 

 الدكتورة بهية جواد اجلشي: العضو

أود أن أتقدم  الص الشكر والتقدير إىل شكًرا سيدي الرئيس، 

لب استجابته ورد  علب سعادة الوزير باسم بن يعقوب احلمر وزير اإلسكان ع

سؤالي املوجه إىل سعادته حول استفادة بعض الفئات من اخلدمات 

 10اإلسكانية. إال أن رد الوزير جاء يف الواقع خمتصًرا وال يشفي الغليل، ليلك 

م صدر عن وزير اإلسكان قرار 2113لدي بعض اإليضاحات. أواًل: يف عام 

تفاع باخلدمات اإلسكانية وتضمن ( بشمن حق املرأة البحرينية يف االن62رقم )

اليت هلا دخل شهري ثابي واملعيلة  ،مواد أهمها: حق املرأة البحرينية العاملة 1

يف االنتفاع بإحدى اخلدمات اإلسكانية. كما نص  ،وال متلك أي عقار

 15القرار أيًضا علب حق املرأة املطلقة احلاضنة اليت ال متلك مسكنـًا مستقً  يف 

احلصول علب إحدى اخلدمات اإلسكانية. كما صدر يف أن تتقدم بطلب 

( عن وزير األشغال واإلسكان ــ حينياك ــ بشمن 212العام نفسه أيًضا قرار )

ختصيص وحدات سكنية للمرأة. وقد حدث هيا التخصيص ملرة واحدة فقط 

ومل يتكرر، وقد وزعي هي  الوحدات يف اجمللس األعلب للمرأة، وكان هيا 

 20ل من سؤالي عما إذا كاني هناك نية لتكرار هي  املبادرة هو الشق األو

وتكرار هيا التخصيص، إال أن رد سعادة الوزير مل يتضمن شيًئا حول هيا 

املوضوع. وإننا إذ نشكر للوزارة جهودها يف ضمان انتفاع املرأة البحرينية 

باخلدمات اإلسكانية، فإننا كان بودنا أن يتضمن رد سعادة الوزير بعض 

حصائيات واألرقام عن النساء ال تي تقدمن بطلبات مني صدور هيا اإل

 25القرار، وعدد املستفيدات من املشاريع واخلدمات اإلسكانية بعد صدور 

القرار اليي أكد أحقيتهن يف االنتفاع، وكيلك كان بودي أن نعرف عدد 

وزارته املواطنات علب قوائم االنتحمار. ثانًيا: إذ نشكر لسعادة الوزير اهتمام 
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أخرى وهن املهجورات بفئة املطلقات واألرامل، فإن سؤالي يتضمن أيًضا فئة 

ال تي ميلكن حكًما يثبي هجر أزواجهن هلن، وخاصة أنه يف الكثري من 

احلاالت تكون املرأة املهجورة ال تعلم شيئـًا عن الزو  أو مكانه أو وضعه 

وظروفه، فالع قة الزوجية هنا تبقب شكلية علب الورق، وليا أعتقد أن من 

 5املة املرأة األرملة أو املطلقة من حيث حق املرأة يف هي  احلالة أن تعامل مع

استحقاقها للخدمات اإلسكانية واست م بدل السكن فور تقدميها الطلب، 

أسوة باألخريات. ثالثـًا: جاء رد سعادة الوزير مؤكًدا حق انتفاع املرأة 

البحرينية العازبة اليت مل يسبق هلا الزوا  واليت لديها مصدر دخل، إال أن هيا 

مشروطـًا بإعالة والديها أو أحدهما. وسؤالي هنا ماذا لو كاني احلق جاء 

 10املرأة معيلة إلخوانها أو أي أفراد آخرين من األسرة؟ وماذا إذا كاني هي  

املرأة العازبة يتيمة وال إخوة هلا وأرادت االنتفاع لنفسها؟ فهل من اإلنصاف أن 

س لديها من تعيله؟ وهنا حترم املرأة العازبة يف هي  احلالة من اخلدمة ألنه لي

فقد صدر قرار عن وزارة  ،أيًضا نتساءل عن وضع املرأة اجملهولة األبوين

حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية بتوفري مسكن ملن يصلون إىل العمر املقرر 

 15ولكن هناك فتيات مل يلتحقن  ،يف دار رعاية الطفولة من جمهولي األبوين

دن من قرار وزارة التنمية. وسؤالي هنا لوزارة بهي  الدار، وبالتالي ال يستف

اإلسكان هل لديها خطة ملعاملة هؤالء الفتيات معاملة املرأة العازبة املستحقة 

وهن أيًضا غري معي ت وليس لديهن أسرة؟ رابًعا: بالنسبة إىل املرأة البحرينية 

فئة غري األرملة واملطلقة غري املعيلة، واضح من رد سعادة الوزير أن هي  ال

 20مستفيدة من خدمات اإلسكان بسبب عدم إعالتها ألبناء، وهنا أسمل عما إذا 

كان لدى الوزارة خطة أو توجه لضمان استفادة املرأة من هي  الفئة من 

اخلدمة لياتها وليس فقط بسبب إعالتها ألبناء أو لوالدين، وذلك أسوة 

املعايري واالشرتاطات اليت بالرجل، إذ إننا نتوقع من الوزارة أن تعيد النحمر يف 

تعيق حصول هي  الفئة من النساء علب اخلدمات اإلسكانية أسوة بغريهن من 

 25الفئات املستفيدة. وأود أن أشري إىل املقرتح اليي رفعه اجمللس األعلب للمرأة 

، بإضافة فئة املرأة املطلقة واألرملة بدون 2161يوليو  28إىل الوزارة بتاريخ 
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سنة ومل يسبق هلن الزوا  إىل فئة املستفيدين،  31ال تي بلغن أبناء، والنساء 

علب أن تكون هي  اخلدمة مقتصرة فقط علب الشقق السكنية، وللوزارة 

احلق فيما بعد يف اسرتداد هي  الشقق يف حال زوا  املنتفعة، أو يف حال عدم 

 سداد جمموع األقساط، مما ميكن أن نطلق عليه )حق االنتفاع( فقط وليس

 5حق امللكية. ورد سعادة الوزير مل يتضمن أي إشارة إىل كيفية تعاطي الوزارة 

مع هيا املقرتح. خامًسا: فيما يتعلق باملرأة اليت جتاوزت سن اخلمسني عند 

تقدمها ل نتفاع، عندما تتقدم املرأة اليت جتاوزت سن اخلمسني فإن الطلب 

ألبناء أو االبنة ويصبح يف هي  احلالة ال يكون للمرأة وإمنا باسم أحد ا

املشروع اإلسكاني بيلك ملكـًا للمتقدم، وهيا يعين أنه ال يق للمرأة 

 10االنتفاع  دمة إسكانية بصورة مباشرة مثلها مثل املرأة املعيلة. وقد أشار رد 

سعادة الوزير إىل أن املرأة اليت جتاوزت اخلمسني، ال يؤثر ذلك علب 

كن من الواضح أن اإلدارة املعنية بتوزيع استحقاقها للخدمة اإلسكانية، ل

وختصيص املشاريع اإلسكانية، تعيد النحمر يف انطباق املعايري واالشرتاطات 

علب صاحب الطلب، ومنها شرط عدم جتاوز  سن اخلمسني عند ختصيص 

 15الوحدة السكنية له، إال إذا مت حتويل الطلب إىل أحد األبناء ليكون هو 

وهيا يعين حرمان االبن أو االبنة من التقدم بطلب صاحب الطلب عن العائلة. 

آخر عند زواجه وانفصاله عن العائلة، فضً  عن أن الفرتة بني تقديم الطلب 

وبني استحقاق اخلدمة اإلسكانية قد تصل إىل عشر سنوات أو أكثر، وهيا 

معنا  أن املرأة عندما تتقدم وهي مل تتجاوز سن اخلمسني بطلب، فإنه حني 

 20وعد االستحقاق تكون قد جتاوزت سن اخلمسني بكثري، وهيا أمر يني م

ال ذنب هلا فيه وإمنا تقع تبعاته علب الوزارة ألنها هي السبب يف تمخري هيا 

املوضوع، وبودي أن جييبنا سعادة الوزير عن مسملة أن كثرًيا من النساء 

ارة يرمن من استحقاق هي  اخلدمة هليا السبب، فهل ميكن أن تعيد الوز

النحمر يف هيا املوضوع؟ ويصبح موضوع السنوات اخلمسني عند االستحقاق 

 25وليس عند تقديم الطلب، ألن فرتة االنتحمار هي فرتة طويلة جًدا تؤثر علب هيا 

العمر، فضً  عن أن الكثري من األسر حتجم عن التقدم بطلب خدمة 
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بناءهم من إسكانية باسم االبن أو االبنة ألنهم ال يريدون أن يرموا أ

استحقاقهم السكين مستقبً ، وهناك أيًضا بعض األسر اليت ال تفضل أن 

يعيش األبناء مع الوالدين يف املسكن نفسه جتنًبا ملشاكل حنن نعرفها. كان 

بودي لو أن رد سعادة الوزير تضمن هي  النقاط اليت جاءت يف ثنايا األسئلة 

 5سئلة واملسائل املعقدة اليت نممل املوجهة إليه، وأعتقد أن هناك العديد من األ

أن تعمل الوزارة علب دراستها ووضع احللول هلا تطبيقـًا ملبدأ املساواة بني 

املواطنني، وانسجاًما مع التوجهات اليت تصب يف دعم املرأة وتوفري الحمروف 

املناسبة هلا لتتمكن من أن تكون شريكـًا فعلًيا ومواطنة كاملة األهلية، 

 وشكًرا.
 10 

 :ئيـــــــــــــــسالر

 .اإلسكانوزير  باسم بن يعقوب احلمرشكًرا، تفضل سعادة األخ  

 

 :اإلسكان رـــــوزي

 15الس م عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أواًل شكًرا معالي الرئيس، 

أتقدم إىل سعادة األخي الدكتورة بهية اجلشي بالشكر علب اهتمامها 

جلميع. يف الواقع سؤال سعادة العضو بشؤون املرأة، واملرأة جديرة باهتمام ا

الدكتورة بهية اجلشي مل يتطرق إىل املواضيع بالتفصيل أو بالشكل اليي 

تفضلي به اآلن أمام جملسكم املوقر، ولكين دولني بعض امل ححمات وبعض 

 20املعلومات وخصوًصا فيما يتعلق باإلحصائيات للموجودين علب قوائم االنتحمار، 

شاء اهلل ــ بمن أحيطكم برد وزارة اإلسكان املفصل وسمكون سعيًدا ــ إن 

يف هيا الشمن. يف البداية، حبسب القانون السابق لوزارة اإلسكان، فإن 

املرأة البحرينية ــ وخصوًصا املطلقة احلاضنة أو املرأة العازبة ــ مل تكن 

حتحمب باخلدمة أو باملساواة يف اخلدمة اليت يحمب بها الرجل، ولكن معايري 

 25الوقي، وأحب أن أطمئن جملسكم وبتغري  تتغري باستمرار،زارة اإلسكان و

املوقر وسعادة العضو الدكتورة بهية اجلشي أنه ُينحمر دائًما إىل احلاالت اليت 

ترد، ومنها امل ححمات اليت وردت اليوم، وُتؤخي بعني االعتبار، وهكيا يتم 
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مستمر. كما  حتسني املعايري والقوانني وأنحممة االستحقاقات بشكل

أسلفي، القانون السابق مل يكن يعطي املرأة البحرينية املطلقة احلاضنة وال 

املرأة العازبة احلق يف اخلدمة اإلسكانية، ولكن اليوم ساوى القانون هي  

الفئة بالرجل متاًما. وأحب أن أرجع إىل امل ححمة األخرية اليت ذكرتها األخي 

 5املرأة املهجورة، فبحسب القانون البحريين  الدكتورة بهية اجلشي بالنسبة إىل

يق هلا طلب الط ق إذا زادت فرتة اهلجران علب أربع سنوات، وعندها يق 

هلا التقدم بطلب خدمة إسكانية بصفتها مطلقة، كما أشرنا إليه سابًقا. 

وأيًضا متل النحمر يف وضع املرأة البحرينية املتجاوزة للسن القانونية أو املطلقة أو 

ملهجورة أو األرملة غري املعيلة من خ ل املقرتح املرفوع إلينا، حيث إننا اآلن ا

 10لدينا مقرتح لتطوير معايري االستحقاق مرفوع إىل جملس الوزراء املوقر، وقد 

متي إحالته إىل اللجنة الوزارية للخدمات والُبنب التحتية، وهو يف طور  

املعايري اجلديدة اليت تمخي مثل النهائي، وحاملا ُيقر سوف تعتمد الكثري من 

هي  الفئات بعني االعتبار، وتعطيها الكثري من املساواة واحلقوق. بالنسبة إىل 

سن املرأة املتقدمة بطلب اخلدمة اإلسكانية عند تقديم الطلب وليس وقي 

 15التخصيص، أي أننا نمخي بسن املرأة عند وقي تقديم الطلب وليس عند وقي 

كد أننا أسسنا وأنشمنا جلنة برئاسة وكيل وزارة التخصيص، وأحب أن أؤ

اإلسكان، وهي  اللجنة تنحمر يف كثري من احلاالت اخلاصة، فإذا كنا 

ملزمني حبسب النحمام والقانون بتطبيق املعايري والقوانني، فإننا ننحمر يف 

ال توجد معايري الكثري من احلاالت اخلاصة اليت تستدعي النحمر فيها، وطبًعا 

 20 مرور سكان تتغري مع، فمعايري اإلالت املوجودةاستوعب كل احلي أو نحمام

سكان واملتغريات. وحنن يف وزارة اإل حصائياتواإل الوقي بناًء علب احلاجة

عتبار كما بعني اال خاصة باعتبارهانا يلإاليت ترد  ننحمر إىل هي  الطلبات

ن يد هلا احلل ونمخيها مبمخي اجلد، وحناول جبهد كبري أ ،أسلفي

 .إلجيابي، وشكًراا
 25 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بهية جواد اجلشي.الدكتورة شكًرا، تفضلي األخي  
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 العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

أشكر سعادة الوزير علب رد ، وهو وعد بمنه شكًرا سيدي الرئيس،  

سيعطينا رًدا واضًحا وشافًيا فيما يتعلق مبا تقوم به الوزارة من جهود يف هيا 

ال، وأنا متمكدة من اهتمامه بهيا املوضوع. فيما يتعلق بالسؤال عن اجمل

 5املهجورات ال تي ينتحمرن أربع سنوات إىل أن يطلنب الط ق، الط ق ال يمتي 

و)جترجر( يف احملاكم عدة  بني يوم وليلة، فيمكن أن تطلب املرأة الط ق

حتب تصبح  سنوات إىل أن حتصل علب الط ق، ويف هي  احلالة هي تنتحمر

مطلقة، ثم تتقدم بطلب اإلسكان، وهيا هو السؤال. وأنا أود أن أمسع من 

سعادة الوزير رًدا بمن الوزارة تفكر يف أن تضم هؤالء النساء املهجورات إىل 

 10الوزارة أن تبحث هيا املوضوع. أيًضا علب فئة املطلقات واألرامل. أمتنب 

، سعادة الوزير قال إن هناك بالنسبة إىل املرأة اليت جتاوزت سن اخلمسني

وهي  ،ة بالقوانني واملعايريحاالت خاصة فقط ُينحمر فيها، ألن الوزارة ملزم

أن تغيلر هي  القوانني  ها، وأعتقد أن بإمكاناليت تضع املعايري والقوانني

واملعايري إذا وجدت أن هناك عدًدا من األشخاص ال حتقق هلم العدالة 

 15نه ليس من العدالة ــ أكرر ــ أن تتقدم املرأة بطلب واإلنصاف عند التوزيع، أل

احلصول علب مسكن وهي يف سن اخلامسة واألربعني ومل تصل إىل 

اخلمسني بعد، ومن ثم بعد عشر سنوات يصبح عمرها مخًسا ومخسني سنة، 

وُتحرم ألنها جتاوزت اخلمسني. أمتنب علب الوزارة أن تضع هي  النقطة ضمن 

ا، وحنن نتطلع بكثري من األمل والتفاؤل إىل ما سيصدر األمور اليت ستدرسه

 20 عن الوزارة من معايري وقوانني جديدة بهيا اخلصوص، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل  وأشكر سعادة الوزير علب حضور  وإجابته الوافية. شكًرا، 

الشؤون تقرير جلنة اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة 

 25اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  صوص مشروع قانون باملوافقة علب 

م( وامللحقني 6111يونيو  21االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقي )إسطنبول 



 66املضبطة م 2/6/2162                                ( 13)    2/ الدور  3الفصل  جملس الشورى /

(A(و )B1( املرافق للمرسوم امللكي رقم ،)لسنة 35 )األخ  وأطلب من م.2166

 .فليتفضلالتوجه إىل املنصة  مقرر اللجنةحممد سيف املسلم 

 
 العضو حممد سيف املسلم:

 5شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيي التقرير ومرفقاته يف  

 .املضبطة

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس علب تثبيي التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
 10 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

  املضبطة.إذن يتم تثبيي التقرير ومرفقاته يف
 15 

 (131 / صفحة4)انظر امللحق 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخسنبدأ مبناقشة املبادع واألسس العامة ملشروع القانون.  

 20 مقرر اللجنة.

 

 العضو حممد سيف املسلم:

تدارسي اللجنة مشروع قانون باملوافقة علب شكًرا سيدي الرئيس،  

م( وامللحقني 6111يونيو  21ي )إسطنبول االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤق

(A(و )B1 وتهدف هي  االتفاقية إىل إقرار وثيقة دولية موحدة جتمع بني ،)25 

مجيع االتفاقيات املوجودة حول اإلدخال املؤقي، وتسهم بشكل فعال يف 

تطوير التجارة الدولية، والتبادالت الدولية األخرى، وحتقيق درجة عالية من 

جراءات اجلمركية، سعًيا إىل حتقيق األهداف االقتصادية تبسيط وتنسيق اإل

واإلنسانية والثقافية واالجتماعية والسياحية. وتعزيًزا لدور مملكة البحرين 
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لدى منحممة اجلمارك العاملية، رأت اللجنة أهمية املوافقة من حيث املبدأ علب 

ي )إسطنبول علب االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقمشروع قانون باملوافقة 

(، واملوافقة علب مواد املشروع كما B( و)Aم( وامللحقني )6111يونيو  21

 وردت يف اجلدول املرفق، وشكًرا.
 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

األخي الدكتورة عائشة سامل  تفضلي شكًرا، هل هناك م ححمات؟

 مبارك.

 

 10 العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

اللجنة علب جهودها اليت بيلتها يف أشكر شكًرا سيدي الرئيس، 

من حيث املوافقة علب مشروع القانون،  فيههيا التقرير. وأثين علب ما جاءت 

حيث إن هناك هدًفا اقتصادًيا من وراء هي  االتفاقية، وهو التشجيع علب 

سياحة املؤمترات، فهي  السياحة تعتمد علب اإلدخال املؤقي لبعض السلع 

 15ا  إىل أن تفرض عليها بعض الضرائب. أعتقد أن هي  والبضائع اليت ال حتت

االتفاقية تتماشب وال تتعارض مع قانون اجلمارك املوحد لدول اخلليج، 

أصبحي نافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،  وأعتقد أن هي  االتفاقية

وكيلك يف سلطة عمان. فممتنب علب جملسكم املوقر املوافقة علب هي  

 شكًرا.االتفاقية، و

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ص ح علي حممد. الدكتور شكًرا، تفضل األخ 

 

 :حممدالعضو الدكتور صالح علي 

 25اجلهة املختصة بهي  االتفاقية هي وزارة شكًرا سيدي الرئيس،  

الداخلية. وامل حق حتتوي علب شرح مفصل عن اتفاقية اإلدخال املؤقي فيما 

ملحًقا يف هي  االتفاقية، وكل ملحق يعد  63ك يتعلق بانتقال البضائع، وهنا
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، وقد أتب ي( اختيارB1( ملحق إلزامي البد منه، وامللحق )Aاتفاقية، وامللحق )

ــ كما تفضلي األخي الدكتورة عائشة مبارك ــ هيا بصفة االستعجال، ألن 

ية يتعلق بنقل البضائع اليت هلا ع قة باملعارض، أو باألسواق الدولية أو املومس

اليت تقام يف بلد ما، وفيها نوع من التبسيط والتسهيل يف نقل هي  البضائع 

 5بدون أن تفرض عليها ضرائب إضافية، فهو إدخال مؤقي، ثم ختر  هي  

البضائع من جديد، ولو أن أصحاب اجلهات أرادوا إبقاء البضائع يف أي دولة 

اجلمركية  فإنه سوف تطبق اللوائح األخرى اخلاصة مبا يعرف بالضرائب

حبسب القوانني املعمول بها يف كل دولة. االتفاقية مهمة جًدا وتتماشب مع 

منحممة اجلمارك الدولية، وختدم مملكة البحرين من ناحية املعارض وسياحة 

 10 األسواق الدولية، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك م ححمات أخرى؟شكًرا،  
 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 ـــــــــــس:الرئيــــــ

 هل يوافق اجمللس علب مشروع القانون من حيث املبدأ؟

 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

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

 مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة.

 25 

 حممد سيف املسلم: العضو

بالتعديل الوارد يف  الديباجةافقة علب : توصي اللجنة باملو)الديباجة( 

 التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك م ححمات علب الديباجة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس علب الديباجة بتعديل اللجنة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل األخ ، األوىلاللجنة. وننتقل إىل املادة بتعديل  إذن ُتقر الديباجة 

 مقرر اللجنة.

 

 15 حممد سيف املسلم: العضو

: توصي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما جاءت من (األوىلاملادة ) 

 احلكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 30 إذن ُتقر هي  املادة. وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. 
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 حممد سيف املسلم: العضو

: توصي اللجنة باملوافقة علب هي  املادة كما جاءت من (الثانيةاملادة ) 

 احلكومة.
 

 5 ـــــــــــــس:الرئيــ

 هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وبهيا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع إذن ُتقر هي  املادة.  

 عليه يف جمموعه؟ القانون، فهل يوافق اجمللس
 

 )أغلبية موافقة( 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

. إذن سوف يؤخي الرأي النهائي علب مشروع القانون يف اجللسة القادمة

بالتصديق علب اتفاقية أخي الرأي النهائي علب مشروع قانون إىل  اآلن وننتقل

وع القرض بني حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظيب للتنمية لتمويل مشر

 25إنشاء جممع سفارة مملكة البحرين يف أبوظيب، املرافق للمرسوم امللكي 

علب مشروع وقد وافقتم علب أخي الرأي النهائي م. 2166( لسنة 81رقم )

 ، فهل يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟ بعد مضي ساعة القانون
 

 )أغلبية موافقة( 

 30 
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 الرئيـــــــــــــــس:

اآلن إىل البند التالي من وننتقل  صفة نهائية.مشروع القانون ب قريإذن  

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  جدول األعمال واخلاص مبناقشة

 صوص مشروع قانون بشمن اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان، )املعد يف ضوء 

 5حممد هادي أمحد األخ  االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(. وأطلب من

 .التوجه إىل املنصة فليتفضل مقرر اللجنةاحللواجي 

 

 العضو حممد هادي أمحد احللواجي:

 .شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيي التقرير يف املضبطة 

 10 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 هل يوافق اجمللس علب تثبيي التقرير يف املضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 الرئيـــــــــــــــــس:

 بيي التقرير يف املضبطة.إذن يتم تث 

 

 (111 / صفحة1 )انظر امللحق

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل األخ  سنبدأ مبناقشة املبادع واألسس العامة ملشروع القانون. 

 مقرر اللجنة.

 

 25 العضو حممد هادي أمحد احللواجي:

ناقشي اللجنة مشروع القانون حمل الدراسة، شكًرا سيدي الرئيس،  

جملس النواب القاضي بعدم املوافقة علب مشروع القانون  واستعرضي قرار

موضوع الدراسة، وتبودلي وجهات النحمر بني أعضاء اللجنة واملستشار 
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القانوني للمجلس، وانتهي اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة علب مشروع 

القانون من حيث املبدأ، نحمًرا إىل أن اهلدف من املشروع حتقق بصدور األمر 

م، بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، 2111لسنة  31ي رقم امللك

 واألمر مرتوك جمللسكم املوقر، وشكًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك م ححمات؟شكًرا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 10 

 الرئيـــــــــــــــــس:

مشروع القانون توصية اللجنة بعدم املوافقة علب هل يوافق اجمللس علب 

 ن حيث املبدأ؟م
 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــــس:

اآلن إىل البند التالي وننتقل  .ُيرفض مشروع القانون من حيث املبدأإذن 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  من جدول األعمال واخلاص مبناقشة

 20 صوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون املدني، الصادر 

م، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 2116( لسنة 61رسوم بقانون رقم )بامل

مقررة اللجنة  األخي رباب عبدالنيب العريض من جملس النواب(. وأطلب من

 .التوجه إىل املنصة فلتتفضل

 

 25 رباب عبدالنيب العريض: العضو

 .شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيي التقرير يف املضبطة 
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 :يـــــــــــــــــسالرئ

 هل يوافق اجمللس علب تثبيي التقرير يف املضبطة؟ 
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 إذن يتم تثبيي التقرير يف املضبطة. 
 

 (116 / صفحة6 )انظر امللحق

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ياألخ يتفضل سنبدأ مبناقشة املبادع واألسس العامة ملشروع القانون. 

 اللجنة. ةمقرر

 

 15 العضو رباب عبدالنيب العريض:

ناقشي اللجنة مشروع القانون موضوع شكًرا سيدي الرئيس،  

الدراسة والبحث، واستعرضي قرار جملس النواب بشمنه والقاضي برفض 

مشروع القانون من حيث املبدأ. وتبودلي وجهات النحمر بشمنه بني أعضاء 

جمللس، وانتهي اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة اللجنة واملستشار القانوني با

 20عليه من حيث املبدأ، وذلك ألن القواعد الواردة يف القانون املدني اخلاصة 

بتنحميم الع قة بني املؤجرين واملستمجرين لألراضي الزراعية كافية لتنحميم 

ني الع قة التعاقدية بني اجلانبني، يف جمال تمجري األراضي الزراعية واملبا

قد تستدعي استحداث قواعد  ومل يسفر تطبيقها عن مشك تامللحقة بها، 

جديدة، كما أن إعمال مبدأ حرية التعاقد ومبدأ العقد شريعة املتعاقدين 

 25يغطي احلاجة إىل قواعد جديدة بشمن تنحميم الع قة اليت قد تنشم بني 

لب االلتزامات املزارعني وامل ك، فلهم أن يتفقوا يف عقودهم يف هيا الشمن ع

املتبادلة بني الطرفني طاملا التزموا بمحكام القوانني السارية ومل ختالف 

 عقودهم يف هيا الشمن قواعد النحمام العام واآلداب العامة، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 شكًرا، هل هناك م ححمات؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

مشروع القانون من حيث  توصية اللجنة برفض لس علبهل يوافق اجمل 

 املبدأ؟
 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

لدينا علب جدول األعمال  مشروع القانون من حيث املبدأ. ُيرفضإذن  

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  صوص مشروع قانون بشمن تقرير 

 15ع قانون طويل، وأعتقد أنه لن يتسع مؤسسات اإلص ح والتمهيل، وهو مشرو

وقي اجمللس ملناقشته فمقرتح عليكم تمجيل مناقشته إىل اجللسة القادمة، 

 فهل يوافق اجمللس علب ذلك؟
 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 :الرئيـــــــــــــــــس

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

لي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية  صوص مبناقشة التقرير التكمي

لسنة  2مشروع قانون بشمن محاية املستهلك، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 25م، ومشروع قانون بشمن محاية املستهلك، )املعد يف ضوء االقرتاح 2111

بقانون املقدم من جملس الشورى(. وأطلب من األخ حممد حسن الشيخ منصور 

 نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.السرتي مقرر اللج
 

 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

 30 شكًرا سيدي الرئيس، بدايًة أطلب تثبيي التقرير يف املضبطة. 
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 :الرئيـــــــــــــــــس

 هل يوافق اجمللس علب تثبيي التقرير يف املضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 لتقرير يف املضبطة.إذن يتم تثبيي ا 

 

 (161 / صفحة1 )انظر امللحق

 10 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

 15من  61و 2بعد أن تدارسي اللجنة املادتني شكًرا سيدي الرئيس،  

مشروعي القانونني، وأخيت يف االعتبار االقرتاحات املقدمة من أصحاب 

لسعادة أعضاء اجمللس، انتهي اللجنة إىل توصياتها بشمن املادتني املعادتني ا

 وذلك وفق ما هو موضح يف اجلدول، وشكًرا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

عيسب بوبشيي تفضل األخ أمحد هل هناك م ححمات؟ شكًرا،  

 .الوكيل املساعد للتجارة اخلارجية بوزارة الصناعة والتجارة
 

  :عد للتجارة اخلارجيةالوكيل املسا

 25املتعلقة  2يف املادة اليت أضيفي اإلضافة شكًرا سيدي الرئيس، 

احلق يف الصحة والس مة »تقول:  5حبقوق املستهلك واليت جاءت حتي البند 

، فهناك 6هي  النقطة جاءت يف البند ، «عند استعماله العادي للمنتجات

هي  اجلزئية يف أحد املوضعني.  ، وعليه أقرتح أن تلغب5و 6تكرار يف البندين 
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حق املستهلك »تقول:  1باإلضافة إىل ذلك فإن اإلضافة اليت جاءت حتي البند 

 6، وهي  اجلزئية قريبة من البند «يف احلياة يف بيئة سليمة خالية من املخاطر

احلق يف الصحة والس مة عند استعماله العادي »اليي ينص علب: 

 ، وشكًرا.، وهيا شبه تكرار«للمنتجات
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بهية جواد اجلشي. الدكتورة شكًرا، تفضلي األخي 

 

 الدكتورة بهية جواد اجلشي: العضو

 10حنن مل ندخل بعد يف مناقشة املواد. أحببي أن شكًرا سيدي الرئيس،  

 أوضح هيا األمر فقط، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 م الزايد.شكًرا، تفضلي األخي دالل جاس 

 15 

 دالل جاسم الزايد: العضو

بدايًة أود أن أسجل كلمة شكر وتقدير شكًرا سيدي الرئيس،  

لألخي لولوة العوضي واألخ السيد حبيب مكي واألخ عبداجلليل العويناتي 

يف تعديل هي   للمساهمةعلب م ححماتهم ومرئياتهم اليت أرسلوها إىل اللجنة 

 20ألخ أمحد بوبشيي ممثل وزارة الصناعة والتجارة املواد. فيما يتعلق مبا أبدا  ا

ولكن ما جاء  5مكرر يف البند  6بشمن ترقيم املواد، حنن ذكرنا أن البند 

به تفصيل، وليلك رأى أعضاء اللجنة إضافته واإلبقاء عليه كما  5يف البند 

اليي قال إنه مكرر، هو قرأ النص املقرتح، وقد  1هو.  صوص البند 

حق املستهلك يف احلياة يف بيئة »جنة علب أن يكون نص البند هو اتفقنا يف الل

 25، وهيا النص ممخوذ من القانون املوحد حلماية املستهلك لدول جملس «صحية

حق املستهلك يف »منه، واليت جاء فيها  2التعاون، وهيا النص أتب يف املادة 

بناء علب  1البند ، وعلب ذلك متي هي  اإلضافة حتي «احلياة يف بيئة صحية

 االقرتاح املقدم من اإلخوة، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 

 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

 5بدايًة أشكر اإلخوة مقرر اللجنة واملستشار شكًرا سيدي الرئيس،  

ر، فمنا القانوني للمجلس ورئيسة اللجنة علب أنهم التفتوا إىل هي  األمو

أعددت ورقة بشمن هيا املوضوع. كما أشكر األخ أمحد بوبشيي ممثل وزارة 

الصناعة والتجارة. رًدا علب ما تفضلي به األخي رئيسة اللجنة فإنه ليس هناك 

، نفس التعبري ونفس 2من املادة  5والبند  6تفصيل وفرق بني البند 

 10عند استعماله  احلق يف الصحة والس مة»الكلمات، فكل منهما يقول: 

أعتقد أن هيا تكرار، وليسي هناك حاجة إىل اإلضافة، «. العادي للمنتجات

 وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 هل هناك م ححمات أخرى؟ شكًرا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

توصي اللجنة باملوافقة علب  (:2املادة )ول: حقوق املستهلك: الفصل األ 

مكرران، فهما  5و 6أعتقد أن البندين  هي  املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

 25 حيف أحدهما. متشابهان متاًما، وأنا مع

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األخ الدكتور عصام تفضل هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 

 لمجلس.لقانوني لستشار ااملالربزيي  ابعبدالوه

 30 
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 :لمجلسلقانوني لستشار اامل

مكرر ومن املفرتض أن يلغب ويعدل  5البند شكًرا سيدي الرئيس،  

الرتقيم فيما بعد. وهناك مفارقة بني توصية جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

ك يف احلياة حق املستهل»يقول:  1ونصوص البنود كما أقرتها اللجنة، فالبند 

 5حق املستهلك يف احلياة يف بيئة »بينما توصية اللجنة هي ، «يف بيئة صحية

، وعلب اجمللس أن خيتار إحدى الصيغتني، «خالية من املخاطر سليمة

 وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكًرا، تفضلي األخي دالل جاسم الزايد. 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

هي  البنود أتي بهيا الرتقيم. بالنسبة إىل شكًرا سيدي الرئيس،  

اليي  1هما مكرران، فيلغب أحدهما وتنتهي املادة عند البند  5و 6البندين 

 15 صوص ما ذكر  األخ «. حق املستهلك يف احلياة يف بيئة صحية»سيكون 

 حق املستهلك يف احلياة»املستشار القانوني للمجلس بشمن البند اليي يقول: 

حق املستهلك »اخرتنا ــ يف اللجنة ــ الصياغة اليت تقول:  ، بداية«يف بيئة صحية

، ولكن ناقشنا هيا البند ثانيًة «خالية من املخاطر سليمةيف احلياة يف بيئة 

حق »واتفقنا ــ وقد رفعنا التقرير إىل معاليك ــ علب الصياغة اليت تقول: 

 20فع إىل معاليك من ، قرار اللجنة وما ر«املستهلك يف احلياة يف بيئة صحية

تقرير هو ما انتهينا إليه، ولكن األخ املستشار القانوني للمجلس مل يكن 

حاضًرا ذلك اليوم، وقد حضر نيابة عنه األخ الدكتور حممد الدليمي 

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس، وليلك مل يعلم بهيا األمر، 

 وشكًرا.
 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 بهية جواد اجلشي.الدكتورة لي األخي شكًرا، تفض 
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 الدكتورة بهية جواد اجلشي: العضو

مكرر ولكن سؤالي  5صحيح أن البند شكًرا سيدي الرئيس،  

كما جاء يف نصوص مواد  5للجنة: هل استبدلي اللجنة هيا البند بالبند 

كما جاء يف نصوص مواد القانون  5القانون اليت أتي من احلكومة؟ البند 

 5احلق يف أن يبني بشكل ظاهر علب السلعة »أتي من احلكومة يقول: اليت 

صحيح ، «املعلومات اخلاصة بالسعر وتاريخ اإلنتا  وتاريخ انتهاء الص حية...

أنها تفاصيل ولكنها مهمة جًدا، وكني أمتنب علب اللجنة عدم حيف هي  

ن، كاني قد وردت يف مواد أخرى من القانوما التفاصيل، وال أعلم إذا 

كما جاء من  5فالقانون غري موجود لدينا بشكل كامل، فإذا حيف البند 

 10اللجنة فممتنب أن يبقب البند كما جاء من احلكومة ألن فيه نقاًطا مهمة 

 جمال محاية املستهلك، وشكًرا. جًدا يف

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي دالل جاسم الزايد. 

 15 

 :دالل جاسم الزايد العضو

نة فإن هي  لإليضاح، حبسب توصية اللجشكًرا سيدي الرئيس،  

أي بند من البنود السابقة، فقد أضيفي هي  البنود إىل  البنود أضيفي ومل يلغ

 البنود املوجودة ولكن باخت ف الصياغة، وشكًرا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 ر السرتي:حممد حسن الشيخ منصو العضو

 25التفاصيل اليت تفضلي بيكرها األخي شكًرا سيدي الرئيس،  

 الدكتورة بهية اجلشي موجودة يف مواد القانون ال حقة، وشكًرا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري. 

 

 عبدالرمحن عبداحلسني جواهري: العضو

 5اليي  1خ مقرر اللجنة: أضفنا البند سؤالي لألشكًرا سيدي الرئيس،  

هل  ، فما املقصود منه؟«حق املستهلك يف احلياة يف بيئة صحية»يقول: 

وما دخل  أم يف احلياة اجملتمعيةاملقصود بيئة صحية يف بيته أم يف املركز 

هي  اجلملة يف ضمان حقوق املستهلك؟! أكون لك شاكًرا لو شرحي لنا ما 

 وشكًرا.املقصود من هيا البند؟ 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مجيلة علي سلمانشكًرا، تفضلي األخي  

 
 :مجيلة علي سلمان العضو

 15سبق أن تقدم األخ السيد حبيب مكي شكًرا سيدي الرئيس،  

احلق يف استبدال السلعة أو إص حها أو » 1مبقرتح، وضمن املقرتح البند رقم 

سددها لقاء خدمة يف حال عدم  اسرتجاع مثنها، وكيا اسرتداد املبالغ اليت

، «مطابقتها ل ستعمال العادي أو الغرض اليي من أجله مت االستحصال عليها

وأنا أرى أن هيا البند من األهمية مبكان حبيث جيب أن يدر  حتي بند 

 20احلقوق. صحيح أن هناك مادة يف نهاية القانون تتكلم عن هيا املوضوع 

ملة استبدال السلعة أو إص حها، ولكين وتنحمم اإلجراءات القانونية يف مس

أرى ضرورة األخي مبقرتح األخ السيد حبيب مكي يف هي  املسملة وإدراجه 

 ضمن باب احلقوق، وشكًرا. 

 
 25 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكًرا، تفضل األخ  
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 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

ن جواهري علب أشكر األخ عبدالرمحشكًرا سيدي الرئيس،  

تساؤله حول معنب هي  الفقرة. طبًعا للمستهلك حق يف أال تؤثر السلعة اليت 

يشرتيها عند استه كه هلا يف البيئة أو اجلو اليي يعيش فيه، سواء كان 

 5 ذلك يف البيي أو خار  البيي، أرجو أن يكون جوابي واضًحا، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 إبراهيم حممد بشمي.شكًرا، تفضل األخ  

 

 10 إبراهيم حممد بشمي: العضو

اليي يقول  2لدي نقطة بالنسبة إىل البند شكًرا سيدي الرئيس،  

احلق يف احلصول علب املعلومات والبيانات الصحيحة عن املنتجات اليت »

بصيغة »، حيث أرغب يف إضافة عبارة «يشرتيها أو يستخدمها أو تقدم إليه

، وذلك ألن بعض السلع وباليات األدوية حتتا  إىل ديف نهاية البن «مقروءة

 15مكرب حتب تستطيع قراءة املعلومات اليت فيها، واملستخدم يف هي  احلالة ال 

يستفيد من املعلومات املوجودة، سواء كاني موجودة بلغة عربية أو ال توجد 

 ، وشكًرا.«بصيغة مقروءة»بها ترمجة عربية. فاقرتاحي هو إضافة عبارة 

 

 :ئيـــــــــــــــسالر

 20 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 

 
 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

لدي نقطتان. أواًل: حول السؤال اليي طرحه شكًرا سيدي الرئيس،  

حق املستهلك يف »اليي يقول  1بالنسبة إىل البند األخ عبدالرمحن جواهري، 

 25البند الثامن أو التاسع من امليثاق  وه« احلياة يف بيئة سليمة خالية من املخاطر

حق املستهلك يف احلياة، »العاملي للمستهلك. والعبارة الصحيحة الكاملة هي 

، فمعتقد أنه عند إضافة «العيش والعمل، يف بيئة سليمة خالية من املخاطر
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يتضح الوضع. ثانًيا: أنا صراحة أصررت ــ عندما « العيش والعمل»عبارة 

يف اجتماع اللجنة ــ علب أهمية البند السابع اليي قدمته، جلسي مع اإلخوان 

وهو أن تستبدل السلعة أو اخلدمة إذا كاني غري صاحلة وال ت ئم الغرض 

اليي أخيت من أجله أو أن تعاد قيمتها أو تغيلر، وأنا أشجع ما طرحته زميليت 

 5ها، األخي مجيلة سلمان، وأمتنب أن يوافق اجمللس علب هي  املادة ألهميت

 وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي لولوة صاحل العوضي. 
 10 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

لي تعليق علب ما تفضل به األخ إبراهيم بشمي شكًرا سيدي الرئيس،  

، حنن رمبا نسينا أننا لسنا منتجني، وأننا «بصيغة مقروءة»حول إضافة عبارة 

يا االلتزام سوف يقع علب التجار، وسوف يكون فقط مزودون وموردون، فه

 15التزاًما شديد الكعلفة، ألن البضاعة دائًما تمتي وفيها األوصاف التفصيلية 

لكل بضاعة، واستخداماتها وإجيابياتها وسلبياتها، إذا كاني هناك مثل 

هي  التفاصيل، هيا أواًل. ثانًيا: هيا القانون يضع علب املزود واملعلن واملورد 

وبات شديدة، والعقوبات جيب أن تقع علب أفعال حمددة حتديًدا ال خيتلف عق

أو غري مقروءة حنن نضع القاضي أمام « بصيغة مقروءة»عليه اثنان، وبعبارة 

 20اعتبارات تقديرية، هل هي  صيغة مقروءة أو غري مقروءة؟! فلهيا األمر جانبان 

نا سنكلفهم بمن سلبيان، جانب الكعلفة اليت سوف تقع علب التجار، ألن

يقوموا بطباعة هي  الوصفات مرة ثانية بمسلوب مقروء، واجلانب اآلخر عند 

حتديد العقاب حني خمالفة التاجر ــ سواء كان مزوًدا أو مورًدا أو معلًنا ــ 

 وتطبيق العقوبات اليت قد ُيحاكم علب أساسها مستقبً ، وشكًرا.

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 خ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.شكًرا، تفضل األ 
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 عبدالرمحن عبداحلسني جواهري: العضو

الشرح اليي تفضل به األخ حممد حسن شكًرا سيدي الرئيس،  

السرتي مقرر اللجنة مل يوِف بالرد علب السؤال، ولكن ما أشار إليه األخ 

م السيد حبيب مكي هو ما أتفق معه فيه متاًما. امليثاق العاملي للمستهلك لعا

 5حق املستهلك يف احلياة، العيش والعمل، يف بيئة سليمة خالية »م ييكر 6185

، هيا البند يف امليثاق العاملي واضح، ويقول حق املستهلك يف «من املخاطر

العيش والعمل، أي يف بيئة العمل، ولكن اجلملة املضافة يف البند املوجود 

، «يمة خالية من املخاطرــ حق املستهلك يف احلياة يف بيئة سل1»اآلن تقول 

وحنن نسمل: حق احلياة أين؟ يف أي مكان؟ وما دخل املؤسسات يف هيا 

 10األمر؟! واقرتاحي للجنة هو تغيري هيا البند وإح ل البند املعمول به واملوضوع 

 يف امليثاق العاملي للمستهلك مكانه، وهو بند واضح جًدا، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ضلي األخي دالل جاسم الزايد.شكًرا، تف 

 15 

 دالل جاسم الزايد: العضو

فيما يتعلق باملوضوع اليي أثار  األخ شكًرا سيدي الرئيس،  

« العيش يف بيئة»عبدالرمحن جواهري، حتب عند وضع كلمات مثل 

، فإن التفسري الواسع سوف يكون كارثًيا يف مثل «محايتها من املخاطر»و

 20ثل هي  القوانني أنه عندما تراعي ع قتني يف هي  القوانني، واملهم يف م

التطبيق، أال يكون هناك تعسف، وأن تضع الكثري من احلقوق اليت هي يف 

األساس غري منصوص عليها حتب يف جانب احلماية للمستهلك. يف أي قانون 

كان؛ االعتدال وإعطاء احلقوق علب أساس ضمان تطبيقها وتنفييها هو 

عنا هيا احلق ضمن احلقوق األساسية للمستهلك، املطلوب. حنن عندما وض

 25كان ذلك بناء علب املشروع بقانون املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي، 

وهيا املشروع مت وضعه بعد أن مت االستهداء بعدد من االتفاقيات وعدد من 

االستشاريني املختصني يف إعمال حقوق املستهلك، وقد جاء حول هي  املادة 
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يكفل هيا القانون النحمام حقوق املستهلك األساسية »ي أنه بالنص كما ه

التالية: حق األمان، حق املعرفة، حق االختيار، حق االستماع، حق إشباع 

، هي  «احلاجات، حق التعويض، حق التثقيف، حق احلياة يف بيئة صحية

ق ـــع يف احلــــوم أنا بالتوســـــوص عليها بهي  الصيغ، وعندما أقـــاحلقوق منص

 5ــ باعتباري جهة حلماية املستهلك ــ وأقول حق محايته يف بيئة العمل، فهنا 

سوف تكون هناك مسملة تداخل، أنا أمحي حقوقه باعتباري جهة حلماية 

املستهلك يف ع قته مع من؟! يف ع قته بصفته شخًصا له ع قة بالتجار، 

من ناحية اإلعمال  وبالتالي املز  بني هي  احلقوق بهي  الطريقة سوف يكون

صعًبا، فمنا ميكن أن أعضر من ناحية صحية يف بيئة العمل ثم أعود وأطالب 

 10بالتعويض ألن لدي نًصا موجوًدا يقول إن لي احلق يف العمل يف بيئة آمنة 

وصحية. ولو رجع اإلخوة إىل املرفقات املوجودة مع القانون، واليت سبق أن مت 

وف جيدون أن كل هيا مرفق مع القانون، توزيعها علب اإلخوة األعضاء، فس

وأن هيا احلق اليي ــ حنن يف اللجنة ــ استقينا  ووضعنا  يف القانون موجود يف 

. تعديً  منا ــ سيدي الرئيس ــ علب توصية اللجنة ــ واليت سوف يقرأها 2املادة 

 15ي مقرر اللجنة ــ قمنا بتعديل األرقام يف التوصية علب أساس أن يتم التصوي

 علب املادة حبسب هيا التعديل، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي لولوة صاحل العوضي. 

 20 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

تساؤل األخ عبدالرمحن جواهري يف حمله، شكًرا سيدي الرئيس،  

ما هو املقصود بالبيئة الصحيلة؟ لكن يف الوقي نفسه اإلضافة اليت اقرتحها 

، نقول إننا نتكلم عن «العيش الكريم»وعبارة  «بيئة العمل»إضافة عبارة ب

 25محاية مستهلك. مثلما تفضلي األخي دالل الزايد، التوسعة يف خمار  محاية 

املستهلك ليسي محيدة، وخاصة أن هناك عقوبات ترتتب علب ذلك. العيش 

. حتب والعمل الكريم من التزامات الدولة، وليسي من التزامات التجار
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نكون واضحني وصريني عندما نناقش قانون يدد الع قة بني طرفني، 

الع قة هنا أن الدولة سوف تراقب التجار عندما يكون هناك أي إخ ل أو 

عند عدم تنفيي أي التزام من االلتزامات املنصوص عليها يف القانون، فالدولة 

فإن هيا « مل الكريماحلق يف العيش والع»هنا هي مراقبة، أما عندما نقول 

 5مشروع القانون اليي ندرسه اآلن ونناقشه ال يمتي بصورة التزام علب الدولة. 

يرتب أي التزام علب الدولة فيما يتعلق حبماية املستهلك، سوى أنها تقوم 

مبراقبة وتطبيق القانون. لنكن واضحني وصريني عند مناقشتنا مثل هي  

ن عيش املواطن وعمله يف بيئة صحية؟! املشروعات، هل التاجر هو املسؤول ع

هيا ليس من التزامات التجار، وإمنا هيا من التزامات الدولة ممثلة يف 

 10احلكومة بالدرجة األوىل، ويف السلطة التشريعية، ويف القضاء عند تنفيي 

القوانني، هي  االلتزامات منصوص عليها يف قانون العمل ويف قانون البيئة، 

 نون محاية املستهلك، وشكًرا. ولكن ليس جماهلا قا
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكًرا، تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي. 

 

 فؤاد أمحد احلاجي: العضو

أعتقد أن محاية بيئة العمل، هي  النقطة شكًرا سيدي الرئيس،  

ناقشناها نقاًشا مطواًل يف قانون العمل عندما أعقر من جملسكم املوقر، فهو 

 20 كل ما يتعلق باالشرتاطات املوضوعة علب أصحاب العمل أمر واضح، أعين

يف محاية العامل يف بيئته، وهيا يمتي بكل التفاصيل. فهمي ملسملة محاية 

املستهلك يف بيئته هو أن هناك عدة منتجات هلا ع قة مباشرة بالبيئة سواء يف 

غسل املنزل أو يف خارجه، يف طرق االستعمال، فمثً  منتجات مثل صابون ال

أو صابون االستحمام، إذا زادت نسبة التفاعل الكيميائي فيها، ُيمكن أن 

 25تسبب أضراًرا جلدية، سواء يف االستحمام أو يف غسل امل بس. ُعلب 

مكافحة احلشرات إذا زادت الكمية الُسمية فيها فسوف تكون مضرة 

عة أو ك املكان املستعملة فيه مدة سارتُيبالصحة مع أن عليها إرشادات بمن 

أكثر أو أقل، ولكن عندما تزيد فيها كميات املادة السمية علب املعدل 
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اجملاز فإنها سوف تكون مضرة بشكل خطر علب الصحة، وسوف تسبب 

كما أفهمها أنا. واملستهلك البد أن يكون  «البيئة»عواقب وخيمة، هي  هي 

زايد يف بيئة حممية وحمافظ عليها، فمعتقد ــ كما ذهبي األخي دالل ال

واألخي لولوة العوضي ــ أن التوسع يف هيا املفهوم وإط قه سوف يكون 

 5مضًرا. ويف أي قانون أو عند سن أي قاعدة قانونية البد من مراعاة مصاحل 

مجيع األطراف، وال ترجح مصلحة طرف علب آخر، أو تعسف من طرف ضد 

بقوهلا حق طرف آخر. أعتقد أن محاية املستهلك هي كما ذهبي إليها اللجنة 

 املستهلك يف بيئة صحية، وأن هيا هو املقصود بها علب حد فهمي، وشكًرا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ ص ح علي حممد. 

 
 :حممدالدكتور صالح علي  العضو

فيما ذهب إليه السادة األعضاء والعضوات، شكًرا سيدي الرئيس،  

 15حتب من أعضاء اللجنة ــ من يعّلق علب عبارة  اآلن البند السابع، أحياًنا أجد ــ

، وال «بيئة سليمة خالية من املخاطر»والبعض يعّلق علب عبارة « بيئة صحية»

أعلم ما هو القرار النهائي للجنة؟ هل هو ما أقرته توصية اللجنة أم التوصية 

األخرى اليت تفضل بها األخ املستشار القانوني للمجلس وأثار بها إشكالية 

بيئة سليمة خالية »فرق بني النصني؟! وإن كني أميل إىل النص اليي يقول ال

 20هي  هي امل ححمة األوىل. امل ححمة الثانية: أضم صوتي إىل من  ،«من املخاطر

السابع من املشروع بقانون اليي ورد من احلكومة  سبقين  صوص البند

ستهلك، فيما ووجوب وضع أحد احلقوق القائمة للمستهلك يف قانون محاية امل

وجود ، مثل روطشيتعلق باسرتجاع البضاعة إذا شابها أي عيب مع توافر ال

الرصيد، وأال يكون العيب ناجًتا عن سوء استعمال، علب أن يكون هيا 

 25البند هو البند السابع يف التوصية ــ بعد تعديل أرقام البنود ــ حبيث يكون 

 لبند سابًعا، وشكًرا. البند السادس خامًسا، والسابع سادًسا وهيا ا
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم. 

 

 السيد حبيب مكي هاشم: العضو

 5لدي م ححمتان، امل ححمة األوىل: كما شكًرا سيدي الرئيس،  

تفضل األخ الدكتور ص ح علي لو رجعنا إىل فحوى املعلومات يف التعبريين 

، فك هما يشرتط أن تكون البيئة صحية. امل ححمة فلن يد فرًقا كبرًيا

الثانية:  صوص ما تفضلي به األخي لولوة العوضي من إمكانية التوسع يف 

هيا املوضوع يف حني أن الع قة هي فقط بني املستهلك والتاجر ــ وليس مع 

 10احلكومة ــ فالسؤال هو: هل التاجر مسؤول عن توفري بيئة خالية من 

املقصود بيلك؟ هل املقصود منه خلو املطعم من الفئران أو  املخاطر؟ وما

 التدخني؟! أنا أفهم أن املقصود هو مثل هيا الك م، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 .مقرر اللجنةشكًرا، تفضل األخ  

 
 السرتي: حممد حسن الشيخ منصور العضو

تغيري  بناء علب ما دار من مناقشات فقد متشكًرا سيدي الرئيس،  

التوصية قليً ، فالتاجر هو مسؤول طبًعا عما يؤثر يف بيئة املستهلك بسبب 

 20استعماله للبضاعة اليت اشرتاها من التاجر، صحيح أنه ليس مسؤواًل عن بيئة 

البلد ــ واليت ليسي هلا ع قة بشراء سلعة معينة من قبل مستهلك معني ــ 

من قبل املستهلك واليت تؤثر يف لكنه مسؤول يف حدود هي  السلعة املستعملة 

جو البيي مثً . ولو مسحي لي معالي الرئيس بقراءة التوصية بعد التغيري، 

هي: توصي اللجنة باملوافقة علب النص كما ورد يف املشروع بقانون األول و

 25، إذ إن البنود املضافة وردت يف النحمام املوحد حلماية 1و 5بإضافة بندين برقم 

لس التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك علب النحو التالي: املستهلك لدول جم

حق احرتام خصوصية املستهلك، واحلفاظ »هو  5وأصبح البند  5ُحيف البند 
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هو  1، وأصبح البند «علب معلوماته الشخصية وعدم استغ هلا ألغراض أخرى

 ، وشكًرا.«حق املستهلك يف احلياة يف بيئة صحية»
 

 :سالرئيـــــــــــــــ

 5 شكًرا، هل هناك م ححمات أخرى؟ 

 

 (ال توجد مالحظات)

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 هل يوافق اجمللس علب هي  املادة بالتعديل اليي قرأ  األخ مقرر اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 . وننتقل إىل املادة التالية، تفضلبالتعديل امليكور املادةهي  إذن ُتقر  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 حممد حسن الشيخ منصور السرتي: العضو

توصي (: 61املادة )الفصل اخلامس: ضبط املخالفات والتصرف فيها :  

 20 اللجنة باملوافقة علب هي  املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

نيب تفضلي األخي رباب عبدال هل هناك م ححمات علب هي  املادة؟ 

 العريض. 

 25 

 العضو رباب عبدالنيب العريض:

كني متحفحمة علب إضافة الفقرة اليت تنص  شكًرا سيدي الرئيس، 

، «تكون للموظفني اليين يعينهم الوزير بقرار صفة الضبط اإلداري»علب: 

وعندما أثارت األخي لولوة العوضي هيا املوضوع وجدت أن الضبط اإلداري 

 30م بعمل أو االمتناع عن القيام بعمل، والسؤال هو: يقصد به إصدار أوامر للقيا
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هل املوظفون العموميون هلم صفة الضبط اإلداري يف هي  النصوص؟ وهل 

سوف يممرون بعمل أو سيمنعون من عمل ما؟ هي  األمور بقدر ما هي دقيقة 

فالدستور البحريين قد تطرق إليها يف لوائح الضبط، حيث أعلنها ج لة 

يف حالة ترتيب  31حلرب ويف حالة الس مة الوطنية، ويف املادة امللك يف حالة ا

 5املصاحل، فهي حق خالص جل لة امللك وفًقا للدستور، وميكن أن تصدر من 

خ ل قرارات إدارية عن الوزراء، والوزير هو من يصدر قراًرا بإغ ق منشمة، 

منشمة، لكن املوظف العادي ليسي له صفة الضبطية اإلدارية ليقوم بإغ ق 

وبالتالي أرى أن هيا الوصف يف غري موضعه الصحيح، ألنه يعطي املوظفني 

ص حيات واسعة فيها تعٍد علب حريات الناس؛ ليا أقرتح أن حتيف هي  

 10الفقرة أو حتيف املادة كلها، فعندما رجعي إىل قوانني الدول األخرى 

وانني باستثناء وباألخص قوانني محاية املستهلك مل أجد هيا النص يف تلك الق

القانونني اجلزائري والتونسي ولكن مبحاذير دقيقة جًدا غري موجودة يف هيا 

النص، اليي أعطب مطلق احلرية يف تفتيش احمل ت بدون أن تكون له أي 

صفة، فبالرجوع إىل القانون القطري وجدت فيه الضبطية القضائية فقط يف 

 15نون التونسي اليي أعطب هي  من القا 11منه، وكيلك يف املادة  26املادة 

الصفة لضباط العدلية ــ كما ُيطلق عليهم ــ ويف سلطنة عمان ُتعطب هي  

الصفة ملن مينحون صفة الضبطية القضائية، والقانون السوري جاء بتفاصيل 

يف مقارنة   دقيقة أيًضا يف مسملة الضبط القضائي، ليا أرى أن ما اعتدنا

ف بد أن نكون دقيقني يف منح هي   القوانني األخرى قد يكون خطم،

 20بالتالي والصفة، ألن اهلدف من دخول املوظف احمل ت هو ضبط املخالفات، 

عندما يضبط املخالفات فاملفرتض أن تكون لديه صفة الضبطية القضائية 

وأال تكون هناك ازدواجية. أما بالنسبة لصفة الضبطية اإلدارية فما ورد هو 

 شكًرا. و، نص غري صحيح يف القانون

  

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي دالل جاسم الزايد. 

 



 66املضبطة م 2/6/2162                                ( 88)    2/ الدور  3الفصل  جملس الشورى /

 دالل جاسم الزايد: العضو

يف اجللسة اليت ناقشنا فيها موضوع الضبطية شكًرا سيدي الرئيس،  

القضائية واإلدارية ــ من قبل األخي رباب العريض واألخ الدكتور عبدالعزيز 

ا يسمب الضبطية اإلدارية ــ أكدنا وجود أبل علب اعتبار عدم وجود م

 5الضبطية اإلدارية، أما ما ذكرته األخي رباب العريض  صوص املقصود 

بالضبطية اإلدارية واحلديث عن املراسيم مبا فيها حالة الس مة الوطنية، 

فهو خيتلف عن املقصود بالضبطية اإلدارية اليت وضعناها يف قانون محاية 

جدل حول هي  املادة يكمن يف ناحيتني، الناحية األوىل:  املستهلك. ما دار من

هل املقصود من الضبطية املوجودة يف الفقرة )أ( هي الضبطية اليت يتمتع بها 

 10 مممورو الضبط القضائي من ص حيات عند وقوع املخالفة واجلرمية؟ وهل

اعطيي هلم مبوجب القانون ص حيات أم ال؟ وإلزالة هيا اللبس ومتكني 

ئمني علب هيا القانون متي إعادة املادة إىل اللجنة، وقد اتفقي وزارة القا

مع اللجنة علب مفهوم من ُتسند إليهم مهمة التفتيش، واليت والصناعة التجارة 

تكون من ضمن األمور اليت تدر  حتي الضبط اإلداري، وقلنا إن اهلدف من 

 15ن حتي يد هؤالء الضبط اإلداري يف قانون محاية املستهلك وقائي، فلن يكو

املوظفني مهمة إغ ق احمل ت أو مصادرة ما يرونه من خمالفات، هم يقومون 

فقط بتدوين امل ححمات وحتديد مكان املخالفات اليت قامي بها إحدى 

احمل ت التجارية، ألنه بطبيعة احلال أني ال تستطيع أن ُتدر  هؤالء 

حتا  إىل أن تصدر األشخاص حتي صفة مممورية الضبط القضائي وإال ست

 20بشمن كل هؤالء ــ وعددهم كبري جًدا ــ تعيينات بصفة الضبط القضائي، 

واألخ الدكتور عبداهلل منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة أوضح استحالة 

أن تعطب هليا العدد من املوظفني سلطة الضبط يف الوقي اليي نطالب فيه 

مدى التزام احمل ت التجارية،  وزارة التجارة بمن توسع نشاطاتها، وتراقب

ملوظفني، لرياقبوا مدى االلتزام إىل اهيا النوع من الضبطية بف بد أن يعهد 

 25باألسعار وبفرتة الضمان وفرتة التخفيضات وغريها، فهي  السلطة ُتمنح هلم 

فقط لرصد مثل هي  املخالفات، ويف حالة الرصد تنتقل مسؤولية التحري 
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غ ق وما إىل ذلك إىل املفتشني اليين هلم الضبطية ومجع االستدالالت واإل

القضائية، وإلزالة اللبس يف نص املادة وضعنا النص بهي  الصياغة. أما 

 صوص ما تتجه إليه بعض الدول وال تتجه إليه دول أخرى فإنه بالنحمر إىل 

مسملة التفتيش التجاري بالنسبة ملا مثل هي  التشريعات يد أنها مطبقة، 

 5ه املفتشون، ليلك فهي  املادة ضرورية إذا كنا نريد بالفعل محاية يقوم ب

املستهلك، ألنه ــ وبواسطتهم ــ سوف تتم محاية حقوق املستهلك يف احمل ت 

تشريعية نرتفع عن اجلور علب حقوق الناس السلطة الالتجارية، وحنن أعضاء 

يتجاوز املممور يف أي أمر يتعلق حبقوقهم وحرياتهم، وأي تاجر سُيدخل حمله و

ــ فله احلق يف التقدم والصناعة ص حياته ــ كمسؤول يف وزارة التجارة 

 10بشكوى للجهة اليت سبق أن وافق اجمللس عليها، باعتبار أنه جتاوز حدود 

ص حياته املسموح بها، فهيا النص حبسب رأيي خيدم املستهلك وال يضر 

 مبصلحته، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 ًرا، تفضلي األخي لولوة صاحل العوضي.شك 

 

 وضي:علولوة صاحل ال العضو

يف البداية أريد أن أوضح أن هناك فرًقا  شكًرا سيدي الرئيس، 

من دستور مملكة  31كبرًيا وشاسًعا بني ما نناقشه وبني ما نصي عليه املادة 

 20البحرين املعدل فيما يتعلق باختصاص ج لة امللك بإصدار لوائح الضبط 

وينحممها العام الضبط لوائح ولوائح مراسيم الضرورة، فج لة امللك يصدر 

اليي الوظيفي مبراسيم، يف حني أن ما نناقشه اآلن هو حالة الضبط اإلداري 

يتمتع به موظفو الوزارات، فمرجو عند مناقشة مثل هي  القوانني أن نفرق ال 

صرية وواضحة  31 أن خنلط، وأن نوضح ال أن نزيد األمر غموًضا، فاملادة

 25بشمن اختصاصات ج لة امللك يف إصدار مراسيم الضبط وهي ختتلف 

اخت ًفا جيرًيا، وعلينا إن أردنا أن نفهمها الرجوع إىل مؤلفات الفقه 

الدستوري والقضاء الدستوري وبصفة خاصة احملكمة الدستورية، فهناك 
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فقد أثري ــ  حكم يفسر هي  الص حيات. فيما يتعلق بالضبطية اإلدارية

وبصفة قانونية ــ أنه ال يوجد شيء امسه الضبطية اإلدارية، وحينما رجعي إىل 

حماضر جلنة الشؤون التشريعية والقانونية يف جملسكم تبني أنه قد متي 

مناقشة موضوع الضبطية اإلدارية عند مناقشة أحد مشروعات القوانني، ليا 

 5لبيان أن والقانونية ن التشريعية أرسلي خطاًبا إىل الرئيس وإىل جلنة الشؤو

الضبطية اإلدارية مل تكن بدعة يف اجللسة السابقة، وإمنا هي نحمام إداري 

معمول به يف مجيع الدول املتحضرة وغري املتحضرة، وهنا أوجه سؤالي إىل 

األخي رباب العريض: هل املادة بصورتها الواردة واليت متي املوافقة عليها 

حمي التجار عندما ال تكون هناك تفرقة بني عمل حتمي التاجر؟ وهل ست

 10عندما ناقشنا هي  موظفي وزارة التجارة وبني عمل موظفي الضبطية اإلدارية؟ 

ومل تعرتض عليها األخي رباب العريض يف  املادة بشكلها احلالي وافقنا عليها

فتئات علب حقوق ابصورتها السابقة هي اليت فيها  املادة هلتلك اجللسة، 

، إن كنا قانونيني وال نفرق بني الضبطية القضائية أم بعد تعديلها؟ ارالتج

والضبطية اإلدارية فإننا سنفتئي علب حقوق التجار بدخول موظفي وزارة 

 15التجارة للتفتيش عليهم، سمضرب لكم مثااًل كي أوضح الفرق والصناعة 

املرور  ينحممما عندبني الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية، شرطي املرور 

اإلدارية، أما صفة الضبطية القضائية فهناك فعمله هيا يعد من الضبطية 

موظفون آخرون غري هيا الشرطي يملون صفة الضبطية القضائية ولكن 

ليس الكل، الشرطي اليي ينحمم املرور هو تنحميم إداري، تقف احلدود بني 

 20ملسندة إليهم. هيا الضبطية اإلدارية والضبطية القضائية فيما يتعلق باألعمال ا

النص ــ كما أوضحته األخي دالل الزايد ــ ال ضرر فيه وإمنا جينبنا 

موظف فمي مسؤوليات وحماذير قد يقع فيها القائمون علب تنفيي هيا القانون 

من وزارة الصناعة والتجارة يدخل احملل ويقوم بتفتيشه علب مزاجه وال يعرف 

ضبطية القضائية ويعمل ما يشاء مع الفرق بني حدود الضبطية اإلدارية وال

 25الضبطية اإلدارية منصوص عليها يف كتب الفقه. أما بالنسبة  التجار. حقوق

إىل القضاء البحريين فهناك العديد من األحكام اليت تتكلم عن الضبطية 
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اإلدارية، وهو يفصل بني حدود الضبطية اإلدارية وحدود الضبطية القضائية، 

، والقائمون علب فيه لثقافة القانونية ليسي سائدةوخاصة أننا يف جمتمع ا

تنفيي القانون ــ وحتب القضاة ــ قد خيتلط عليهم األمر، فمرجو ــ يف حالة 

املوافقة أو عدم املوافقة ــ أن نضع نصب أعيننا ما هي اإلجيابيات والسلبيات 

 5جارة عندما نريد أن يولد التشريع وليس هناك أي ضرر، ووزارة الصناعة والت

 أوضحي لنا أن موظفي الوزارة يتمتعون بالضبطية اإلدارية، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

األخ أمحد عيسب بوبشيي الوكيل املساعد للتجارة  شكًرا، تفضل 

 10 .اخلارجية بوزارة الصناعة والتجارة

 

 :الوكيل املساعد للتجارة اخلارجية بوزارة الصناعة والتجارة

أعتقد بالفعل أن وزارة الصناعة والتجارة  ئيس،شكًرا سيدي الر 

حتتا  إىل أن يكون هناك تفتيش إداري، وأن يكون لدى املوظف هي  

 15الصفة كي ييهب ويرى األمور اإلدارية، لكن أعتقد أنه جيب أال ييكر 

هيا الشيء نًصا يف القانون، ألنه مل جتر العادة أن يكون هناك نص يتكلم 

فسوف  «الضبطية اإلدارية»فلو قرأنا النص بدون عبارة الضبطية اإلدارية،  عن

يعطي إياء بمنه من حق املوظف ـــ بعد قرار من وزير الصناعة والتجارة ــ أن 

ألنها مل « الضبطية اإلدارية»يقوم بالتفتيش اإلداري، فمرى أن حتيف عبارة 

 20تكن موجودة سابًقا يف قانون محاية املستهلك وسوف تعطي نفس املعنب 

 وتعطي املفتشني نفس الصفة، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضل األخ خليل إبراهيم اليوادي. 
 25 

 خليل إبراهيم الذوادي: العضو

ميزة القانون تحمهر عندما نطبقه علب أرض شكًرا سيدي الرئيس،  

 الواقع وسنجد قيمته األساسية، ويد من خ ل التجربة احلياتية اليومية اليت

نعيشها أن التفتيش أو الضبط اإلداري معمول به، فعلب سبيل املثال: البضائع 
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حقوق املؤلف، فمن حق وزارة  افيه قلدة يف السوق باليات اليت تنتهكامل

مثً  أن تقوم بالتفتيش علب احمل ت وتصادر املادة اليت فيها التجاوز،  ثقافةال

 بممر من احملكمة أو بممر ولكن ليس من حقهم أن يقوموا بإغ ق احملل إال

قضائي، عند هيا احلد تنتهي مهمة املفتشني. نمتي إىل موضوع الفنادق، 

 5أثري من قبل، فصحيح أن وزارة  وأعتقد أن موضوع التفتيش علب الفنادق

اإلع م تقوم بالتفتيش ومن حقها أن تعطي خمالفة معينة يف وقتها ولكن 

ر قضائي، واملثال اليي ذكرته األخي ليس من حقها أن تغلق أي فندق إال بمم

لولوة العوضي فيما يتعلق بشرطي املرور، شرطي املرور له احلق يف أن يعطيك 

خمالفة ويرفع األمر إىل اجلهات املعنية يف إدارة املرور، وهناك أيًضا نيابة 

 10مرور وبعض املخالفات املرورية البد أن ترفع إىل نيابة مرور للبي فيها، وأثناء 

شة هيا املوضوع سابًقا أعطيتكم مثااًل علب املفتشني اليين يمتون يف مناق

وات والفواكه، هناك بعض املواد التالفة تكون موجودة فمن اسوق اخلضر

حق املفتش أن يصادر هي  البضاعة ولكن ليس من حقه أن يغلق احملل إال 

أو  بممر قضائي من احملكمة، فنحن نعيش اآلن جتربتني مبا يسمب التفتيش

 15الضبط اإلداري والضبط القضائي، أعتقد أن هيا األمر واضح وهيا من واقع 

 احلياة اليت نعيشها، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكًرا، تفضلي األخي رباب عبدالنيب العريض. 
 20 

 رباب عبدالنيب العريض: العضو

يف اجللسة السابقة مل أكن أعرف صفة شكًرا سيدي الرئيس،  

اإلدارية، وحرًصا مين ــ كما ذكرت األخي لولوة العوضي ــ علب الضبطية 

نضع ألفاًظا ونصوًصا حنن أساًسا مل ندرسها، ولكن  أالجتويد التشريع أرى 

 25يف هيا  «صفة الضبطية اإلدارية»عندما درسي املوضوع وجدت أن إضافة 

 القانون أيًضا خطم، ألنين كني أعتقد أن من ميلك التفتيش هو أيًضا له

صفة الضبطية القضائية أساًسا يف عملية التفتيش، وزارة التجارة والصناعة 

يكون ذكرت أنها عبارة عن تفتيش إداري، معنب ذلك أنه ال جيوز أن 
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صفة الضبطية اإلدارية، ولكن عندما رجعي إىل الدراسات والفقه ألفرادها 

متناع عن وجدت أن تعريف الضبط القضائي هو إصدار أوامر بقيام عمل أو اال

جدت أيًضا أن دستورنا نص علب والعمل، وبالفعل رجعي إىل الدستور ف

موضوع الضبط اإلداري، وج لة امللك ميلك موضوع الضبط اإلداري وهيا 

 5ليس بغريب كما يقال يف الفقه هناك الضبط اخلاص وهناك الضبط العام، 

ا هناك نص اخلاص ميلكه يف حالة إع ن احلرب أو الس مة والوطنية، أيًض

من الدستور يقول يف حالة ترتيب املصاحل يصدر امللك األوامر  31يف املادة 

كإع ن حالة الس مة الوطنية وتكون هناك بعض التعليمات فيها الضبط 

اإلداري مثً  حتديد أوقات معينة، حبيث ال جيوز أن يتجول الناس يف أماكن 

 10اري، وبالتالي أجد أن وضع صفة وأوقات معينة فهيا نوع من أنواع الضبط اإلد

فتئات علب االضبطية اإلدارية ملوظفني عاديني ــ وسمكرر مرة أخرى ــ فيه 

الرسوم فعلب سبيل املثال:  ،هيا األمرمعتادين الناس، ألننا لسنا حريات 

الدستورية احملكمة كاني تصدر بقرار من جملس الوزراء ولكن جاءت 

م عن طريق مشروع قانون، من املفرتض وقالي البد أن يكون حتديد الرسو

 15ن ال نفوض الوزير إعطاء صفة الضبطية اإلدارية ألي موظف وشرعامل أننا

وذلك محاية لنا وللناس بل نضع هي  الصفة مع صفة الضبطية القضائية 

وميارس العملني، كثرة املوظفني اليين يملون صفة الضبطية القضائية ال 

 ،وللمستهلكنيوللتجار للناس ي  محاية هالعكس بل علب عائًقا تعترب 

 وشكًرا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكًرا، تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير  

 ون جملسي الشورى والنواب.ؤش

 

 25 ون جملسي الشورى والنواب:ؤش وزير

هيا ليس أول قانون مر علينا يف جملسكم شكًرا معالي الرئيس،  

لنواب خ ل السنوات املاضية فيه مممورو الضبط القضائي، ويف جملس ا
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والبد أن ننتبه إىل موضوع مهم جًدا، هيا القانون ال ميكن تنفيي  بدون 

التمكد من تنفيي أحكامه، ومممورو الضبط القضائي هيا واجبهم، لكن 

حق دخول احمل ت وحق التفتيش فهيا تعٍد وجيب أن يقرر  وزير العدل، حنن 

رتتيب موضوع الضبط القضائي مني حوالي عشر سنوات، ف  ميكن قمنا ب

 5أن يضبط املفتش خمالفة معينة إال إذا قام بالتفتيش علب احملل وإذا رأى أن 

هناك خمالفة يقوم بضبطها ويرر املخالفة، لكن نمتي اآلن ونقول أني 

مهمتك التفتيش فقط ألن الوزير فوض لك هيا األمر، فهيا ال جيوز، 

طية القضائية معروفة يف كل قوانينا املوجودة علب مدى تسع سنوات الضب

هي  وهي تتم عن طريق التنسيق مع وزير العدل لتنفيي هي  األحكام ألن 

 10أن هناك بضائع مقلدة أو بضائع تضر  ستكون قضية، فإذا وجدوا مثً 

الناس يقوم بضبطها ويرر هلا خمالفة وحتال إىل اجلهة القضائية 

ت، أما أن يكون هناك شخص يقوم بالتفتيش وشخص آخر يقوم لإلجراءا

بضبط املخالفة، يف مجيع قوانيننا يتم تعيني ممموري الضبط القضائي 

بالتعاون مع وزير العدل والوزير املعين، هيا ما مت االتفاق عليه يف كل 

 15 القوانني السارية، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ل جاسم الزايد.شكًرا، تفضلي األخي دال 
 

 20 دالل جاسم الزايد: العضو

امسحوا لي حنن نسمع وجهات نحمر متناقضة شكًرا سيدي الرئيس،  

اآلن وهي  ستكون كارثة عند تطبيق قانون محاية املستهلك. اآلن ما فهمته 

من وزارة الصناعة والتجارة غري موقفهم السابق بالنسبة إىل الضبط اإلداري، 

واآلن األخ ممثل وزارة  ،ضع صفة الضبطية اإلداريةمسؤول يقول البد أن ن

 25الصناعة والتجارة يقول حنن نريد الضبطية اإلدارية ولكن ال نضعها بنص 

صريح يف النص، وهيا خطم، وهيا ما ذكر  بالتحديد، قال باحلرف 

الواحد وبإمكانكم الرجوع إىل املضبطة: حنن مع الضبطية اإلدارية ولكن 

يح يف القانون. النص إما أن يكون مثل نية املشرع ال ينص عليها بنص صر
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تحمهر بصورة جلية واضحة يف النص ويعرب عنها بنص صريح حتب ال يدث أي 

التباس عند التطبيق. سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب قال: 

التفتيش يكون فقط ملمموري الضبط القضائي يف وزارة الصناعة والتجارة، 

يكون هناك مفتشون إداريون لدى وزارة الصناعة والتجارة، معنب ذلك أنه لن 

 5ألشخاص لالتفسري كان واضًحا، فعندما يقال: لن يسمح بدخول احمل ت إال 

اليين يملون صفة الضبطية القضائية وليس هناك أي شيء امسه الضبطية 

من سرياقب تنفيي هيا القانون هم  دارية يف هيا النص، معنب ذلك أناإل

اليين سيصدر بهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزير الصناعة  األشخاص

والتجارة وهلم صفة الضبطية القضائية، كم عددهم اآلن؟ وكم سيكون 

 10ن الوزير ععددهم؟ حنن ندعو إىل التدوير بممسائهم حبيث يصدر قرار 

باستمرار تغيري املفتشني اليين عليهم انتقادات كثرية ألن هؤالء املفتشني 

جودون مني فرتة طويلة وهناك شكاوى كثرية من املستهلكني حول هيا مو

شرعني أسندنا املهمة املكم من املوظفني سنحتا  إليهم؟! حنن فاملوضوع، 

وزارة الصناعة والتجارة كي تراقب ألننا حددنا هلا فقط مهمة الضبطية إىل 

 15تيش احملل القضائية وهي اليت سرتاقب، وبعد ذلك نقول إن املفتش سيقوم بتف

بدون أن يدخله فكيف سيقوم بعمله؟ إذا كان لدي حمل )برادة مثً ( وجاء 

املفتش وأراد أن يقوم بتفتيش احملل فهل سمخر  له املنتجات خار  احملل كي 

يتمكد من املنتجات اليت أبيعها أم أنه سيدخل احملل؟! فدخول احملال 

ة اإلدارية فهي ليسي التجارية هو أداة التفتيش، وبالنسبة إىل الضبطي

 20معدومة، الضبطية اإلدارية منصوص عليها يف القانون البحريين، ويف 

نة توافقنا علب يف اللجالتشريعات أيًضا ذكر الضبط اإلداري، وليلك حنن 

هيا الشيء، إن  أراد اجمللس حيف العبارة فمعنب ذلك أننا سنبقي علب سلطة 

، وتيّكروا ك م األخ اًدالضبط القضائي وسيكون عدد املوظفني معدو

الدكتور عبداهلل أمحد منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة يف اجللسة 

 25املاضية عندما قال إن هناك فرًقا بني االثنني ألننا إذا أعطينا الكل صفة 

يف سمجلب إليكم أمساء املوظفني أنين معنب ذلك القضائي ممموري الضبط 
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تفاق، وهي  طريقة غري عملية إلعطاء كلهم أعطيهم قرارات باال )كوارتني(

 صفة الضبط القضائي، وشكًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 عبدالعزيز حسن أبل.الدكتور شكًرا، تفضل األخ  

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

أنا ال أريد أن أضيف إىل ما قيل، أو أن )أزيد شكًرا سيدي الرئيس،  

ا يف )حيص بيص(، وبالنسبة إلي مفهوم الطني بلة(، ولكننا اآلن صرن

 10الضبطية اإلدارية مازال حتب اآلن غري واضح، وأنا أقر بهيا األمر. أنا أفهم أن 

الضبطية اإلدارية غري التفتيش وغري الضبطية القضائية، الضبطية القضائية 

واضحة متاًما، وممارستها معروفة وليس فيها جدال، ولكن ما أفهمه من 

رية هو أن هلا ع قة باإلجراءات اإلدارية، وليس هلا ع قة الضبطية اإلدا

بالتفتيش علب مدى س مة أو صحة السلعة أو البضاعة، هيا هو فهمي هلا، 

 15ورمبا فهم األخوات احملاميات خيتلف، ولكن يف تقديري أن مفهوم الضبطية 

اإلدارية ليس مناسًبا مطلًقا ألن يكون يف القانون، ولكن هيا ال يلغي 

 لضبطية القضائية. وأتفق مع األخ أمحد بوبشيي ــ وقد فهمي ما قاله ا

بوضوح ــ أن هناك إبهاًما وغموًضا يف هيا املفهوم، وهو يفضل عدم وجود  

ألنه قد يثري العديد من اللغط وسوء التفسري، ومشكلة القوانني هي يف 

 20القضائية،  التفسري، وبالتالي أنا مع عدم إدراجها، ولكن مع إبقاء الضبطية

 والتفتيش حتًما، فهو أمر طبيعي جًدا، وشكًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ص ح علي حممد.الدكتور شكًرا، تفضل األخ  
 25 

 

 :حممدالدكتور صالح علي  العضو

األخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال إننا يف شكًرا سيدي الرئيس،  

، (ومان ضاعي حلانا بني حان))حيص بيص(، وأنا أقول إن هناك مثل يقول 
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ضاعي بني شخص يشد  (اللحية)ومن املمكن أن نيكر القصة فيما بعد. 

ميني وآخر يشد يسار. اآلن هناك خ ف بني أعضاء اللجنة، أو بعض أعضاء 

اللجنة، فقرار اللجنة هو إضافة صفة الضبط اإلداري، وهناك خ ف حصـل 

كومة واللجنة فيما يتعلق ــ حتب بني أعضاء اجمللس ــ وهناك تباين بني احل

 5أو هكيا يبدو أمام من يشاهد ويستمع  ،«صفة الضبط اإلداري»بعبارة 

عندما رجعي إىل جملس النواب، وجدت أن الفكرة موجودة يف للمداخ ت. 

، مبعنب أن «القضائيصفة الضبط »نص جملس النواب من دون ورود عبارة 

تكون للموظفني، »كرت أنه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ذ

، جملس النواب مل يضع «بقرار صفة الضبط اإلداري... اليين يعينهم الوزير

 10، للتحقق من تكون للموظفني، اليين يعينهم الوزير»هي  العبارة، وإمنا قال 

من ، «تنفيي أحكام هيا القانون والقرارات... سلطة دخول احملال ذات الصلة

وما أريد أن «. داريالضبط اإل»أو مصطلح  دون إعطائهم ما ُيعرف بصفة

أقرتحه هو أنه إذا كان هناك خ ف جوهري حول صفة الضبط اإلداري، أن 

ُيحل هيا األمر بإرجاع املادة إىل اللجنة، وإذا كاني اللجنة ترى أنها استوفي 

 15، فمنا أقرتح ــ ألن «داريالضبط اإل»كل ما عندها من أمور حول مصطلح 

أو حيًفا ــ أن ُيصوت علب األبعد ــ وهي  وجهة نحمري ــ وهو هيا ليس إضافة 

قرار جملس النواب، فإن سقط يصولت علب قرار جلنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية باجمللس، وشكًرا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 أنا أقرتح قفل باب النقاش، فهل يوافق اجمللس علب ذلك؟شكًرا،  
 

 )أغلبية موافقة(

 

 25 :ــــــــــــــسالرئيـ

الواقع أن اخل ف أساًسا علب موضوع قضية  .ُيقفل باب النقاشإذن  

، واإلخوان يف احلكومة علب لسان الوزير وعلب لسان الوزارة «داريةاإل يةالضبط»

املعنية، ال يفضلون أن يكون هيا املصطلح موجوًدا يف هي  املادة، ألنهم يعتربونه 
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كما هو « قضائيةال يةالضبط»عمال، ويكتفون بــ افتئاًتا علب حقوق أصحاب األ

ما أن يوافق جملسكم علب قرار اللجنة وتوصيتها إساٍر يف الكثري من القوانني. ف

كما وردت، وإما أن يتبنب أحدكم مقرتح احلكومة حبيث يصولت عليه، وإما أن 

اسب. وما أحب لكي تتخي القرار املنملزيد من الدراسة املعنية إىل اللجنة تعاد املادة 

 5 يةالضبط»أن أقوله إن هناك اآلن توصية اللجنة، وهناك تعديل بإلغاء مصطلح 

عبدالعزيز الدكتور تفضل األخ ، ف  أعلم اآلن ما اليي تريدون إقرار ؟ «داريةاإل

 حسن أبل.
 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 10 أتبنب مقرتح احلكومة، وشكًرا. اأنشكًرا سيدي الرئيس،  
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضلياألخ الدكتور عبدالعزيز أبل يتبنب اقرتاح احلكومة. شكًرا،  

 األخي دالل جاسم الزايد.

 15 

 دالل جاسم الزايد: العضو

مل تسمعوا ك م األخ أمحد بوبشيي ممثل شكًرا سيدي الرئيس،  

د عبارة ، اليي يقول إنه يريد هيا النص ولكنه ال يريوالصناعة وزارة التجارة

أرجو أال يكون هناك استعجال يف إقرار األمر، ألن األخ «. داريةاإل يةالضبط»

 20 أمحد يقول إنه يريد هيا النص ولكن...

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 «.داريةاإل يةالضبط»يزال مصطلح  ما قلنا  هو أن 
 

 25 دالل جاسم الزايد: العضو

 ولكن ك م سعادة الوزير خمتلف...  
 

 :ـــــــــــسالرئيــــ

هل تريدون إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟ أعتقد أن ذلك  

 30 إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟  61أفضل. هل يوافق اجمللس علب إعادة املادة 

 

 )أغلبية موافقة(




