كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 8السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

 - 3السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك مستشار قانوني.
وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:

81

 املالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية. من وزارة اخلارجية:
 - 8الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ املستشار القانوني.
 - 3السيد حممد عيسى األنصاري ملحق دبلوماسي.

85

 من وزارة الصناعة والتجارة:
- 8السيد أمحد عيسى بوبشيت وكيل الوزارة لشؤون التجارة باإلنابة.
 - 3الدكتور حممد جابر عبدالعليم املستشار القانوني.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

31

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة العمل:
 - 8السيد صباح سامل الدوسري وكيل الوزارة.
35

- 3السيد مج ال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
 - 3الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن املستشار القانوني.
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 من وزارة الدولة لشؤون اإلعالم:
 السيد يوسف عبداهلل املعتز إداري برامج مكتب الوزير. من وزارة الصحة:
5

 السيد عبدالعزيز عبدالرحيم اخلدري رئيس قسم مراقبة األغذية. من ديوان اخلدمة املدنية:
 - 8السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات واألجور.
 - 3السيد ياسر رمضان عبدالرمحن املستشار القانوني.

81

 من جامعة البحرين:
الربوفي سور صربي محد خاطر أستاذ يف كلية احلقوق.كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد

للش ـ ؤون الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد 85
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هياـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هياـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

31

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة احلادية والعشرين من دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء
األعضاء املعتذرين ،والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :محد مبارك النعيمي ،وفؤاد أمحد احلاجي ،وحممد هادي

أمحد احللواجي للسفر خارج اململكة ،وعبداجلليل عبداهلل العويناتي لوفاة 5
املغفور له بإذن اهلل تعاىل عمه ،وجهاد حسن بوكمال الرتباط طارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 81
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي عدة مالحظات على املضبطة السابقة 85
نتيجة شطب بعض العبارات الذي حصل بالرغم من أن الشطب مل يتت تطبيقاا
للمادة اخلاصة بالشطب ،والذي جاء خمالفاا ألحكام الالئحة الداخلية ،ومع
ذلك ستزود قسم املضبطة والطباعة بهذه املالحظات كي تتواءم مع ما مت
شطبه ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .لدينا بيان بشتن
اإلشادة بالثقة امللكية السامية بتعيني صاحب السمو امللكي األمري سلمان
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بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى نائبًا أول لرئيس جملس
الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشتن اإلشادة بالثقة
امللكية السامية بتعيني صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى نائبًا أول لرئيس جملس الوزراء
لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية :مبناسبة صدور الثقة امللكية السامية

اليت تفضل بها حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل 81
البالد املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ بتعيني صاحب السمو امللكي األمري سلمان
بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى نائبًا أول لرئيس جملس
الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية؛ يسر جملس الشورى أن يعرب
عن خالص تهانيه وتربيكاته لصاحب السمو امللكي ولي العهد نائب القائد
األعلى على هذه الثقة امللكية السامية ،مشيدًا باهتمام وحرص صاحب 85
اجلاللة امللك املفدى ــ حفظه اهلل ورعاه ــ على االرتقاء بتداء األجهزة
احلكومية ،وحتسني خمرجاتها املرجوة ،من خالل ثقة جاللته بصاحب
السمو امللكي ولي العهد صاحب السرية احلافلة باإليازات الوطنية .مقدرين
جهود مسو ولي العهد املخلصة واملتواصلة ،واليت استطاع ــ بتوفيق من اهلل ــ
ترمجتها إىل روئ مستنرية لكتابة صفحة جديدة يف تارخينا املعاصر محلت 31
آمال مملكة البحرين وطنًا وشعبًا ،تلبية لألمر النافذ لصاحب اجلاللة امللك
املفدى حفظه اهلل ورعاه .ويؤكد جملس الشورى أن احلكومة بقيادة صاحب
السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر قد
قطعت أشواطاا كبرية على طريق التطور والبناء والتنمية اليت طالت خمتلف
القطاعات ،واليت حتققت بفضل اخلربة الكبرية اليت ميتلكها صاحب 35
السمو امللكي رئيس الوزراء املوقر .إن وجود مسو ولي العهد األمني إىل جانب
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مسو رئيس الوزراء املوقر سيعزز دور احلكومة ،ويسهم يف حتقيق املزيد من
املكتسبات الوطنية الشاملة ،واإليازات املشرفة اليت يعم خريها وعطاؤها
الوطن واملواطن ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر بشتن استنكار أعمال العنف والتخريب.
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشتن استنكار أعمال 81
العنف والتخريب :تابع جملس الشورى بتسف بالغ ما يدور على الساحة
الوطنية من أعمال إرهاب وختريب وإغالق للطرقات بالعنف والقسر واإلكراه
ملنع انتظام العمل وسري العملية التعليمية ،مما يعد جتاوزًا للقانون والثوابت
واملبادئ الوطنية ،وتعديًا مباشرًا على حقوق وأمن وحريات املواطنني
واملقيمني .إن جملس الشورى إذ يستشعر خطورة املمارسات واألعمال اخلارجة 85
على القانون ،وما يرتتب عليها من تداعيات ،ليؤكد أن املرحلة احلالية
تتطلب من اجلميع وقفة مجاعية من أجل سالمة الوطن واملواطنني ،واحملافظة
على اللحمة الوطنية ،والنسيج االجتماعي ،وإشاعة كل ما من شتنه تهياة
أجواء احلوار البنّاء ،ودفع التوافقات الداعمة للتطور السياسي ،مع ضرورة
االلتزام بالقانون والنظام ،واختاذ مواقف صرحية ،وأفعال مباشرة ،والوقوف 31
صفاا واحدًا ضد العنف ومرتكبيه .إن جملس الشورى وقد آمله تطورات
األحداث املؤسفة اليت تشهدها البالد؛ ليجدد تتكيده ودعمه ومؤازرته جلميع
اخلطوات اهلادفة إىل تعزيز حوار التوافق الوطين ،وذلك من خالل العمل
اجلاد على تهياة أجواء احلوار غري املشروط القائم على نبذ العنف جبميع
أشكاله ،وعدم التدخل اخلارجي بتي صورة يف الشتن السياسي الوطين35 ،
وااللتزام باألطر الدستورية والنهج التوافقي ،واحرتام مبدأ التعددية السياسية.
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داعني اهلل عز وجل أن حيفظ مملكتنا الغالية من كل مكروه ،ويديم علينا
نعمة األمن واألمان يف ظل قيادتنا احلكيمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا بيان آخر مبناسبة اليوم العربي حلقوق اإلنسان .تفضل 5
األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة اليوم العربي
حلقوق اإلنسان :حيتفل العامل العربي بالذكرى اخلامسة لليوم العربي حلقوق 81
اإلنسان الذي يصادف السادس عشر من مارس من كل عام ،حتت شعار
(احلوار والتسامح لتعزيز محاية حقوق اإلنسان) .وبهذه املناسبة اليت تعترب
وقفة سنوية ملراجعة ما مت إيازه على صعيد تعزيز وترسيخ مبادئ حقوق
اإلنسان ،اليت تشكل احلجر األساس الحرتام القيم اإلنسانية لبين البشر
كافة؛ يسُر جملس الشورى أن يتقدم بالتهناة اخلالصة إىل شعب مملكة 85
البحرين ،وشعوب الدول العربية الشقيقة كافة ،مشيدًا يف هذه املناسبة
باخلطوات الدميقراطية ،واملسرية اإلصالحية اليت قطعتها مملكة البحرين،
واليت تتعزز وتزداد قوة ورسوخًا ،بفضل اإليازات الكبرية اليت يتواىل
حتقيقها يف مملكتنا العزيزة ،وذلك بفضل التوجيهات السديدة ،واجلهود
الكبرية واملستمرة لقيادتنا احلكيمة ،وعلى رأسها حضرة صاحب اجلاللة 31
امللك املفدى ،وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو امللكي رئيس
الوزراء املوقر ،ودعم صاحب السمو امللكي ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس جملس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم ،حيث جتيء هذه
اجلهود لتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان اليت نص عليها الدستور ،وميثاق العمل
الوطين .وتتتي ذكرى هذا العام يف ظل ما يشهده العامل العربي من تغيريات 35
وحتوالت جذرية استجابة لتطلعات شعوبه يف احلرية والعدالة االجتماعية
والكرامة اإلنسانية ،وهذا ما يستوجب بذل اجلهود واملساعي لنشر ثقافة
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حقوق اإلنسان وتعزيزها ،من خالل نبذ التعصب والكراهية والطائفية
واملذهبية ،وتعزيز ثقافة احرتام حقوق اإلنسان السياسية واملدنية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وهي عناصر مرتابطة ،وكذلك دمج هذا املفهوم يف
املمارسات اليومية جملتمعاتنا العربية جبميع فااتها ومستوياتها ،على أن
يكون االختالف أساس التكامل ال التعارض ،والتعايش ال التنازع ،والنظر 5
إليه باعتباره دعوة إىل احلوار والتفاهم .إن جملس الشورى يف هذه املناسبة
العربية ويف الوقت الذي نشيد فيه مبا وصلت إليه مملكة البحرين على
صعيد إرساء مبادئ حقوق اإلنسان ،ومبادرة جاللة امللك املفدى ــ حفظه اهلل
ورعاه ــ إلنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان؛ ليتطلع إىل البناء على ما
حتقق من إيازات على صعيد حقوق اإلنسان ،من أجل استمرار عجلة التطور 81
على الصعيد احلقوقي ،وما ميثله من ضرورة لتعزيز الشفافية ،وزيادة ثقافة
حقوق اإلنسان مبا يتواءم مع الشرائع السماوية السمحة ،واملواثيق والتشريعات
الدولية املعنية بهذا الشتن ،وشكرًا.
85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتقدم جبزيل الشكر لألمانة
العامة ومكتب اجمللس إذا كان وراء إصدار هذه البيانات .بالنسبة إىل 31
البيانني األول واألخري ،جاءا متكاملني مع بعضهما البعض ويعاضدان
بعضهما بعضًا ،وأذكّر يف هذا الشتن وأشيد بالتصرحيات والرسائل
اجملتمعية الصادرة عن جملس الوزراء وعلى رأسه صاحب السمو امللكي
رئيس جملس الوزراء ،وصاحب السمو امللكي ولي العهد النائب األول لرئيس
جملس الوزراء فيما يتعلق بتعاضد وتكاتف مؤسسات الدولة ممثلة يف جملس 35
الوزراء ويف بيت احلكم وبيت النظام يف مملكة البحرين .جاء تصريح ولي
العهد اليوم تصرحياا دقيقاا وشامالا وجامعًا ،تكلم عن الفجوة بني النص
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والتطبيق اليت يعاني منها اجملتمع البحريين ،وتكمل أو تعزز ما ورد يف بيان
جملس الشورى فيما يتعلق حبقوق وحريات اإلنسان البحريين .عندما يتتي
تصريح من صاحب السمو امللكي ولي العهد مبا له من مركز دستوري
وقانوني ،ويقول بكل صراحة :إننا نعاني من سوء التطبيق ،وهناك فجوة بني
النص والتطبيق .بالنسبة إىل هذا التصريح ،حنن حنتاج إىل تكاتف من 5
اجلميع مللء الفجوة بني النص والتشريع ،حنن يف مملكة البحرين ومنذ أن
توىل جاللة امللك مقاليد احلكم شهدنا إصالحًا سياسيًا واجتماعيًا
واقتصاديًا ،ولكن اإلصالح اإلداري ظل كما هو ومل ميس حتى هذا اليوم
رغم اجلهود الكبرية اليت تبذهلا حكومة مملكة البحرين ممثلة يف
التشريعات واللوائح التنفيذية ،اإلصالح اإلداري هو اآللية اليت من خالهلا 81
نستطيع أن نسد الفجوة بني النص والتطبيق ،وهذه اآللية نفسها أيضًا حتتاج
إىل تدابري تشريعية وتدابري عملية .أطلب من اهلل تعاىل أن يوفق حكومتنا
جبميع أعضائها ورئيس جملس الوزراء وولي العهد ،ألنه آن األوان أن يضعوا
لنا منهجية إدارية نستطيع من خالهلا أن نسد الفجوة بني النص والتطبيق،
وقد كنت أعتقد ــ ولفرتة طويلة ــ أن اخللل احلاصل بني النص والتطبيق 85
ينحصر على حقوق املرأة البحرينية ،لكن تصريح ولي العهد أتى ليبني لنا أن
هذا اخللل أوسع وأكرب من أن يقع على فاة من دون فاة أخرى .أمتنى على
اهلل تعاىل أن يوفق اجلميع إىل ما يرضاه ونرضاه ململكتنا احلبيبة بصفتنا
مواطنني على اختالف مشاربنا ،وعلى اختالف مذاهبنا وانتماءاتنا وعقائدنا،
وأن يوفقنا اهلل لنبين البحرين ،حبرين الغد ،البحرين األمجل اليت يطمح 31
كل مواطن حبريين إىل أن حيقق حلمه من خالل هذه الدولة القوية الراسخة
دولة القانون وسيادة القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 35
بالرسائل الواردة ،تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالتا معالي السيد
خليفة بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون بإنشاء صندوق معاجلة أوضاع املدنيني
الذين يثبت إعسارهم قضائيًا يف سداد قروض استهالكية ومقسطة غري 5
جتارية جتاه اجلهات احلكومية واملؤسسات املالية .وقد متت إحالته إىل جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ومشروع قانون بتعديل املادة ( )5من القانون رقم ( )14لسنة 3116م بشتن
رعاية وتتهيل وتشغيل املعاقني .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ورسالة سعادة العضو خالد حسني 81
املسقطي رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشتن طلب متديد املدة
املقررة للجنة لتقديم التقرير اخلاص مبشروع قانون باعتماد امليزانية العامة
للدولة للسنتني املاليتني 3183م و3184م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم (.)16
أخذ موافقة اجمللس على الطلب املذكور.

85

الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن نتخذ موافقة اجمللس على الطلب املذكور أطلب من األخ خالد
حسني املسقطي رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقديم تفاصيل هذا
الطلب ،فليتفضل.
31

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أفيد اجمللس بتنه نظرًا إىل عدم
انتهاء اجتماعات اللجنة املشرتكة بني جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
مبجلس الشورى وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس النواب ونظرًا إىل
أننا حتى اآلن بانتظار رد احلكومة ممثلة يف وزارة املالية فإننا نطلب من 35
اجمللس املوقر املوافقة على متديد الفرتة مدة أربعة أسابيع من تاريخ اليوم،
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حتى يتمع االجتماع املشرتك األخري ،ومن ثم نعد التقرير حبسب مواد
الالئحة الداخلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،أعتقد ــ ومن خالل
استماعي ملداوالت جملس النواب املوقر ــ أن طلب رئيسة اللجنة املالية يف
جملس النواب كان التمديد ملدة أسبوعني ،وال أعرف ملاذا تطلب جلنتنا أربعة 81
أسابيع؟ هم قالوا نطلب أسبوعني وإذا مل ننته من املشروع فسيتطلب األمر أن
يدد الطلب ألسبوعني آخرين ،ولكنهم التزموا ــ حبسب ما مسعت ــ مبدة
أسبوعني فقط ،وشكرًا.
85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أحب أن أدخل يف تفاصيل الالئحة
الداخلية ،ولكن بالرجوع إىل املادة  831واملادة  831هناك فرتة حمددة 31
لتقديم التقرير من قبل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وهناك أيضًا يف
الالئحة الداخلية فرتة أسبوعني إضافيني جمللس الشورى لتقديم التقرير وذلك
حتى يكون متزنًا مع ما سيتم إقراره من قبل جملس النواب ،وعلى هذا
األساس طلبنا مدة األسابيع األربعة ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الرسالة الواردة الثانية اخلاصة
بتشغيل ذوي اإلعاقة ،نتمنى ــ يف جلنة حقوق اإلنسان ــ أن يكون لنا دور يف
هذا االقرتاح ،وقد نبهت إىل هذا األمر أكثر من مرة ،وقلت لسعادة مستشار
اللجنة ذلك ،ولكن مل أرَ استجابة ،وأجد أن بعض القوانني ال حتوّل إلينا يف 5
جلنة حقوق اإلنسان ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناك طلب من جلنة الشؤون املالية واالقتصادية لتمديد املدة
املقررة للجنة لتقديم التقرير اخلاص مبشروع قانون اعتماد امليزانية العامة 81
للدولة وذلك ملدة أربعة أسابيع من اليوم ،فهل يوافق اجمللس على هذا الطلب؟

(أغلبية موافقة)
85

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءة ما تبقى من الرسائل الواردة.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اقرتاح بقانون لسنة 3183م بتعديل بعض 31
أحكام قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ( )36لسنة
3183م ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :عبدالرمحن عبداحلسني
جواهري ،وعبدالرمحن حممد مجشري ،ود .ندى عباس حفاظ ،وسيد حبيب
مكي هاشم ،ود .سعيد أمحد عبداهلل .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات،
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان سعادة الوزيرة األستاذة مسرية بنت إبراهيم رجب
موجودة بيننا ،وألن لديها ارتباطاا آخر فإنها تفضل أن نبدأ مبوضوع محاية
حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وعليه ننتقل إىل مناقشة التقرير التكميلي
األول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل 5
بعض أحكام القانون رقم ( )33لسنة 3116م بشتن محاية حقوق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .وأطلب من األخت رباب عبدالنيب العريض مقررة اللجنة
التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
81

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي اة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

85

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  / 1صفحة )27
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشتنه ،كما
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اطلعت على املداخالت اليت أبداها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس يف
اجللسة اخلامسة من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
خبصوص املشروع ،وقد أبدت سعادة األستاذة مسرية بنت إبراهيم رجب ،وزير
الدولة لشؤون اإلعالم ،رغبتها يف مناقشة مشروع القانون؛ نظرًا إىل ارتباطه
بالكثري من األمور الفنية ،اليت حتتاج إىل ذوي اخلربة يف إيضاحها ،لذا فقد 5
متت االستعانة خببري يف هذا اجملال وهو الـدكتور صربي محد خــاطر،
أستاذ امللكية الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين .وتبودلت وجهات
النظر بني أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات املعنية واملستشار القانوني باجمللس،
حيث متت إعادة دراسة املشروع بناءً على املعطيات اجلديدة ،وخلصت اللجنة
إىل أن املشروع بقانون يهدف إىل حتقيق االتساق بني القانون رقم ( )33لسنة 81
3116م بشتن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،والفصل الرابع عشر
(حقوق امللكية الفكرية) من اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة الواليات املتحدة األمريكية ،ومواءمة التشريعات احمللية
مع أحكام االتفاقية ،وعليه اجتهت اللجنة إىل حتري املواءمة بني النصوص
املعدلة واالتفاقية ،ومنها عبارة «أو غريهم» الواردة يف املادة ( )66من مشروع 85
القانون ،إذ رأت اللجنة أنها ال تتناسب مع اتفاقية التجارة احلرة ،حيث جاء
نص املادة ليطول بالعقوبة األطراف خارج نطاق القضاء ،يف حني ال جيوز
معاقبة شخص ال يعلم باألمر الصادر عن احملكمة ،إذا ما أُخذ بعني االعتبار
أن األمر الصادر عن احملكمة ال يـُنشر ،يف حني حددت االتفاقية األطراف
املساءلة على سبيل احلصر؛ نظرًا إىل اتصاهلم األساسي بالدعوى ،وانتهت إىل 31
أنه البد من أن تكون األطراف اجملرّمة واملعاقبة واضحة وحمددة يف القانون؛
من أجل جتاوز التتويل والتفسري ،وعليه قررت اللجنة استبدال عبارة «أو
اخلاضعني لوالية احملكمة» بعبارة «أو غريهم»؛ بغية مواءمتها مع اتفاقية
التجارة احلرة ،وحصر األطراف املساءلة وهم اخلاضعون لوالية احملكمة.
وقد اجتهت اللجنة إىل استبدال عبارة «أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غري 35
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ملموسة» بعبارة «أي نظام أو وسيلة ملموسني أو غري ملموسني» الواردة يف
بداية املادة ( )45الفقرة ()4؛ على اعتبار أن النظام ال ميكن أن يكون
ملموسـًا ،كربامج احلاسوب وخدمة اإلنرتنت ،يف حني تعترب الوسيلة ملموسة
وقد تكون مادية كتدوات فك التشفري ،وغري مادية كالفريوسات .وقد
قررت اللجنة اإلبقاء على كلمة «الصناعية» الواردة يف املادة ( )45الفقرة 5
( ،)4وعدم األخذ بقرار جملس النواب بإحالل كلمة «االصطناعية» حملها؛
وذلك بناءً على ما أفاد به الدكتور صربي خاطر املختص يف جمال امللكية
الفكرية والقانون املدني جبامعة البحرين ،وما ورد يف االتفاقية .كما رأت
اللجنة أن التعديات يف امللكية الفكرية ختتلف يف طبيعتها عن التعديات
األخرى ،وبالتالي يصعب حتديد التعدي باختالف األمور املـُتعدى عليها81 ،
وعليه جاء نص الفقرة ( )3من املادة ( )64مغايرًا للقانون البحريين النافذ،
فالتعويض الوارد فيها خرج عن نطاق املبادئ العامة للتعويض وفق التشريع
البحريين؛ وذلك بغية املواءمة بني القوانني احمللية واتفاقية التجارة احلرة بني
مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية .فاملادة تتناول ثالث حاالت
هي :املطالبة بالتعويض الكامل ،وإمكانية اختيار التعويض الرضائي قبل 85
الفصل يف القضية املرفوعة ،واحلالة األخرية جواز خفض مقدار التعويض يف
حالة ثبوت عدم العلم ،وعليه فإنه يف حالة اللجوء إىل املبادئ العامة ميكن
تعويض املدعي على الرغم من عدم علم املدعى عليه بتن ما قام به من فعل
يعترب مُجرّمـًا يف القانون ،كما أكدت املادة التعويض املخفـّض إىل ما ال يقل
عن مائة ومخسني دينارًا إذا كان املدعى عليه حسن النية ،تاركة للمحكمة 31
جماالا خلفض مبلغ التعويض .ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء
أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة على مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )33لسنة 3116م بشتن محاية
حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول
املرفق ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان هذا التقرير هو تقرير تكميلي ،وقد سبقت مناقشته
مناقشة عامة ووافقنا عليه من حيث املبدأ ،واآلن سوف نبدأ مبناقشة مواد
مشروع القانون مباشرة .ولكن قبل ذلك امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم

مجيعًا بتبنائنا طلبة مدرسة التعاون الثانوية للبنني ومرافقيهم ،مثمنني الدور 5
الذي تقوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية ألبنائنا الطلبة ،واهتمامهم املتواصل
الذي يؤكد الرؤية الثاقبة اليت تهدف إىل تسخري كل اإلمكانيات هلم ،مبا
يعود بالنفع على هؤالء الطلبة من خالل زياراتهم امليدانية للتعرف عن قرب على
سري عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم بال شك يف تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم

يف موادهم الدراسية وخاصة مادة املواطنة ،متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق 81
والنجاح ،ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس الشورى ،فتهالا وسهالا
بكم .تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف 85
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على ديباجة املادة األوىل كما
جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ديباجة هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
81

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ديباجة هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
85

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ديباجة هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت
مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )45الفقرة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل 31
الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )55الفقرة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
81

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
85

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 31
األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )56الفقرة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
35

بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
81

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )64الفقرتان ( )3و( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 85
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة فيها تناقض ،فهي تقول :ملن عجز
عن إثبات الضرر أن يطلب قبل قفل باب املرافعة التعويض احملدد مبوجب هذا 31
القانون ،أريد فقط أن يشرح لنا أحدهم كيف يكون املتضرر قد عجز عن
إثبات الضرر ويطالب بتعويض مبقدار املبلغ احملدد مبوجب هذه املادة؟! أرى
أن فيها تناقضًا ،وأمتنى أن تبينه لنا األخت مقررة اللجنة ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو رجعت األخت لولوة العوضي إىل أصل املادة
فلن جتد فيها تناقضًا ،فهي فقرة ثانية من املادة  ،64وستقرأ اآلن بداية هذه
املادة واليت تنص على« :مع مراعاة حكم الفقرة ( )3من هذه املادة ،جيوز
لصاحب احلق إذا ما حلقه ضرر مباشر ناشئ عن تعدٍ على أي من احلقوق 5
املقررة مبوجب أحكام هذا القانون أو ارتكاب أي من األفعال احملظورة
مبوجب أحكام الفقرات من ( 8إىل  )5من املادة  ،45أن يرفع دعوى أمام
احملكمة املدنية املختصة طالبًا احلكم له بتعويض كافٍ جلرب األضرار اليت
حلقت به نتيجة التعدي أو ارتكاب الفعل احملظور مبا يف ذلك األرباح اليت
جناها املتعدي من تعديه أو ارتكاب الفعل احملظور ،وحتدد احملكمة 81
التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقاا ألحكام املادتني  868و863
الفقرة (أ) من القانون املدني ،على أن يكون من بني ما تراعيه احملكمة يف
هذا الشتن قيمة السلعة أو اخلدمة موضوع التعدي وفقاا ملا حيدده املدعي
بشتن سلعة التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق
اخلربة» .وبالتالي الفقرة الثانية جاءت استثناءً يف حالة عجزه عن إثبات 85
الضرر ،حيث أوضح لنا اخلبري يف اللجنة أن هذا األمر يعترب خروجًا عن
القواعد العامة يف القانون املدني ،وبالتالي هو يستحق التعويض حتى إن مل
ال يف املادة مبن مل يستطع إثبات
يثبت الضرر؛ لذا حددناه ــ وهو حمدد أص ا
الضرر ــ بني  511دينار و 9آالف دينار ،وإذا كان املتعدي حسن النية فيجوز
للمحكمة أن تنزل عن هذا احلد ،على أال يقل التعويض عن  851دينارًا31 ،
وبالتالي هو استثناء عن القاعدة العامة املوجودة يف نص املادة  ،64وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
35
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أكتفي بالشرح الوايف الذي تفضلت به األخت
رباب العريض بهذا الشتن .بداية أتوجه جبزيل الشكر إىل سعادة األخت
مسرية بنت إبراهيم رجب على جمياها إىل اجمللس وطلب إعادة املادة إىل
اللجنة ،فكان طلب اإلعادة حمل اعتبار بالنسبة إلينا ،ألنها جاءت ومعها 5
خبري معين حبقوق امللكية الفكرية ،حيث أتى األخ الدكتور صربي خاطر
بالكثري من األمور التوضيحية للجنة ،باعتبار أن هذا القانون من القوانني
الصعبة فنيًا ــ وحتى من الناحية القانونية ــ فقد كان لدينا يف البداية تصور
بتن حتذف املادة من هذا القانون ويبقى على املشروع األصلي ،لكن بفضل
وجود مثل هذه اخلربات توصلنا إىل هذا املفهوم ،وهذه املادة بالذات كانت 81
متعلقة بضرر واقع مع العجز عن إثبات هذا الضرر؛ ولذلك ورد يف بداية املادة
قبل حتديد احلد األدنى واألعلى للتعويض وهو حبسب املبلغ املقرر ،وأُخذت
بعني االعتبار يف نهاية املادة مستلة حسن النية ملن مل يكن يعلم عند القيام
مبثل هذه األفعال من التعدي ،وألني أرى األخ الدكتور صربي خاطر من
طاليب الكالم ،أمتنى أن يتم االستماع إليه تفصيالا يف هذا اجلانب؛ 85
لالستفادة من خربته يف هذا اجملال وإيصال فكرة هذه املادة من الناحيتني
القانونية والفنية مبا يتالءم مع النص القانوني واتفاقية التجارة احلرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع تقديري ملا تفضلت به األخت رباب
العريض واألخت دالل الزايد فما زلت أرى ــ وكما ذهبت إليه األخت رباب ــ
أن هذه املادة جاءت خالفاا للقواعد العامة وللنظام العام املعمول به يف مملكة 35
البحرين .املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية ــ وحنن نتكلم أمام
مسؤولية تقصريية يف هذا املشروع ــ يُشرتط لقيامهما توافر  3عناصر وهي:
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خطت ،وضرر ،وعالقة سببية ،وال ميكن للمحكمة أن حتكم بالتعويض
بدون توافر الضرر ،وهذه قاعدة مسلَّم بها يف النظامني القضائي والقانوني،
والنظام العام ململكة البحرين ،ويرتتب على عجز املدعي عن إثبات الضرر أن
حتكم له احملكمة بتعويض ال يقل عن  511دينار وال يتجاوز  9آالف دينار.
وخبصوص القاعدة الدستورية ــ أقصد املساواة بني املواطنني يف القانون وأمام 5
القانون ــ ال جيوز حتى التفاقية دولية مهما عال شتنها أن تتتي وتهدر مبادئ
أساسية واردة يف الدستور ،فاالتفاقيات الدولية أعطاها دستور مملكة
البحرين مرتبة التشريعات ،ومل يعطها مرتبة السمو على الدساتري كما فعل
بعض املشرعني الدستوريني يف الدول األخرى ومنها اجلمهورية التونسية ،هذه
املادة تعفي املدعي من إثبات الضرر ومتنحه تعويضًا ،وإن كان تعويضًا 81
حمددًا بالقانون بني حد أدنى وحد أعلى إال أنه خالف النظام العام املعمول به
يف النظام القضائي ،وخالف مبدأ املساواة يف القانون بني املتقاضني ،وبني
املتقاضني أيضًا أمام القانون ،فال ينال من ذلك أن نقول إننا أمام نص خاص
أو واقعة خاصة مببدأ هو أوىل باالعتبار ،وهو النظام العام املتمثل يف مبدأ
املساواة ،والقاعدة القانونية تقول( :ال تعويض من دون ضرر) ،ففي املسؤولية 85
العقدية واملسؤولية التقصريية  3شروط البد أن تتوافر للحكم بالتعويض،
وهذا القانون جاء خبالف كل ما هو معمول به سواء يف التشريعات األخرى
أو النظام القضائي أو حتى يف الدول األخرى .الضرر جيب إثباته أمام
احملكمة وإال فال داعي أصالا للقانون أن يشرتط وقوع الضرر ،ولنكتف
بالتعويض القانوني ونعفي املدعي من قاعدة إثبات الضرر .حنن أمام نص 31
خيتلف ويتعارض مع ما عملت به مملكة البحرين منذ إنشائها باعتبارها دولة
حديثة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ األستاذ الدكتور صربي محد خاطر أستاذ كلية 35
احلقوق جبامعة البحرين.
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أستاذ كلية احلقوق جبامعة البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكر اجمللس على استضافتهم لي ،ألزداد
خربة بذلك .الواقع أن أحكام امللكية الفكرية ختتلف متامًا عن أحكام
القانون املدني يف بعض التفاصيل ،حيث يوجد يف القانون ما يسمى اخلطت
املفرتض ،ولو افرتضنا أن لدي كتابًا ــ مثالا ــ يف امللكية الفكرية وهناك 5
شخص اعتدى عليه بتن اقتبس منه ،فما هو الضرر الذي أصابين؟ مبجرد
وقوع االعتداء يُفرتض الضرر ،لو ستلين القاضي ما هو الضرر الذي أصابك؟
فلن أستطيع إثبات شيء ،هذه قواعد خاصة تتعلق بامللكية الفكرية،
والضرر املفرتض فيها موجود يف خمتلف قوانني العامل ،مثل األمريكي،
والفرنسي ،وحتى اتفاقية التجارة احلرة نصت على الضرر املفرتض ،وعلى أن 81
يقدر القانون التعويض مسبقاا ،كيف حيدد التعويض مسبقاا ومل يقع الضرر
بعد؟ األخت لولوة العوضي تفضلت ــ وفق خربتها ــ بإعطاء تفاصيل عن القانون
املدني ،نعم كل ما ذكرته األخت صحيح ولكنه يتعلق بالقانون املدني ،أما
قواعد امللكية الفكرية فهي قواعد مستحدثة ونصوصها ختتلف يف بعض
تفاصيلها عن أحكام القانون املدني ،وسؤالي هو :إذا كان البد من الضرر 85
فلماذا يقدر التعويض سلفاا؟ وملاذا تنص اتفاقية التجارة احلرة عليه؟ وملاذا
تنص اتفاقية (تريبس) على أنه مبجرد وقوع االعتداء حيكم بالتعويض؟ ألن
الضرر مفرتض وال حيتاج إىل إثبات ،القانون هنا يوازن بني ماذا وماذا؟ إذا
استطاع املعتدى عليه أن يثبت الضرر فليطالب بتعويض وليكن  811ألف
دينار أو مليون دينار ،ولكنه إن مل يستطع أن يثبت ذلك ــ ألنها أمور معنوية 31
كونه حقاا معنويًا ــ فال يعين أنه مل يصب بضرر ،فيمكن له أن يطالب
بتعويض جملرد االعتداء ،حنن دائمًا نقدر األضرار وفق األضرار املادية ،وهنا
ال نعين الضرر املادي وإمنا نعين الضرر املعنوي الذي ال ميكن أن نثبته أو أن
نقدره ولذلك نعتمد الضرر املفرتض ،وليس اخلطت املفرتض ،فاخلطت
املفرتض موجود يف القانون املدني ،والضرر املفرتض ــ وأنا هنا أخاطب 35
القانونيني ــ يعترب استثناء لقواعد القانون املدني ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا دكتور صربي ،أنت تقول إن جمرد انتهاك حقوق امللكية
الفكرية وحقوق املؤلف يُحدث ضررًا سواء أثبت ذلك أو مل يثبت ،وبالتالي
التعويض هنا مستحق ملن تضرر ضررًا افرتاضيًا أو مل يتضرر ،ألنه مت انتهاك
5

حقوق امللكية الفكرية وحقوق املؤلف.

أستاذ كلية احلقوق جبامعة البحرين:
سيدي الرئيس ،مبجرد انتهاك احلق الفكري حدث ضرر ولكن
املشكلة تتعلق بإثباته وتقديره.
81

الرئيـــــــــــــــس:
هو انتهك احلقوق الفكرية وحقوق املؤلف وسواء حدث الضرر أو مل
حيدث الضرر فاملتضرر يستحق التعويض.
85

أستاذ كلية احلقوق جبامعة البحرين:
ال ،الفكرة هنا ليست أنه حدث ضرر أو مل حيدث ،فاملشرع يفرتض
ــ واالتفاقيات الدولية تفرتض ــ أنه إذا انتهك احلق الفكري فالضرر ثابت،
مبعنى أنه حدث ضرر ،وال خيتلف يف ذلك أحد ،ولكن املعتدى عليه قد
يستطيع أن يثبت هذا الضرر فيقدر التعويض طبقاا إلثباته ،وقد ال يستطيع

31

إثباته فيحكم له بالتعويض القانوني...

الرئيـــــــــــــــس:
مبعنى أن الضرر واقع سواء أُثبت أو مل يثبت؟
35

أستاذ كلية احلقوق جبامعة البحرين:
نعم ،مبجرد االعتداء على احلق الفكري .اآلن مبجرد أن ميس أي
شخص كتابي ويعتدي عليه يصيبين ضرر ،الكتاب ليس مثل السيارة،
فالسيارة إذا أصيبت بضرر أستطيع إثبات حدوثه أو عدم حدوثه ،فبمجرد
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انتهاك احلقوق الفكرية حيدث الضرر ،ولكن املشكلة تتتي يف التقدير،
فإذا أثبت الضرر يقدر التعويض وفق إثباته ،وإن مل يثبت يُحكم له
بالتعويض القانوني .هذه هي الفكرة وهي ختتلف متامًا عن القانون املدني،
فكما تفضلت األخت لولوة العوضي أنه يف القانون املدني جيب إثبات اخلطت
وإثبات الضرر ،ولكن الفكرة اجلديدة يف امللكية الفكرية هي فكرة 5
الضرر املفرتض ،وهي ليست بدعة بل موجودة يف قوانني كل دول العامل ،يف
القانون الفرنسي ،والقانون األمريكي ،وحتى يف اتفاقية التجارة احلرة
عندما نصت على التعويض القانوني املسبق ،حيث فُرض على أساس الضرر
املفرتض ،وشكرًا.
81

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول
بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.
85

مستشار قانوني أول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا كان التشريع ال يفرتض فإن األحكام
القضائية أيضًا ال تفرتض .القواعد العامة يف القانون املدني حددت التعويض،
وهذه القواعد ال جيوز لقانون إداري أو جنائي أو أي أحد اخلروج عنها ،هي
قالت :كل خطت سبّب ضررًا يلزم من ارتكبه بالتعويض ،فعناصر التعويض

ثالثة :خطت ،وضرر ،وعالقة السببية ،إذا انتفى أي ركن من هذه األركان 31
انتفى أيضًا طلب التعويض ،والتعويض قد ال يكون عن األضرار املادية ،فقد
يثبت أن هناك أضرارًا معنوية أو أدبية أصابت الشخص نتيجة هذا الفعل الذي
ارتكب ،فال يوجد يف أي منظومة عاملية أن أهدم قانونًا مدنيًا وقواعد
أساسية تبنى عليها كل املنظومات حتى أقول إن الضرر يُفرتض( ،البينة على
من ادعى) ،فال أستطيع أن ألزم احملكمة بالقول إن هناك ضررًا مفرتضًا35 ،
واملدعي الذي أدعى أن هناك ضررًا البد أن يثبت هذا الضرر ،قد يكون
أدبيًا وقد يكون ماديًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
5

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع كامل احرتامي للدكتور صربي خاطر
فإن نظرية الضرر املفرتض تعترب مقاالا يف غري مقامه ،فإذا كان يقع على
عاتق املدعي أن يثبت هذا الضرر املفرتض فإن عبء اإلثبات ينتقل إىل الطرف
اآلخر ،مبعنى أنه يفرتض الضرر ومع ذلك جيوز إثبات عكس هذه الواقعة

بتنه مل حيدث ضرر ،وبالتالي فإن النص الوارد يف املشروع والذي قرر 81
التعويض باعتبار أن هناك ضررًا مفرتضًا ال جيوز؛ ألنه جيوز أن نثبت عكس
ذلك بتنه مل حيدث ضرر ،وبالتالي فإن هذه النظرية ال تصلح هلذا النص ،أي
أن نظرية الضرر املفرتض ال تصلح ألنْ أبرر بها هذا النص ،وشكرًا.
85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،رأي األخ سعيد حممد عبداملطلب ممثل وزارة
العدل يف اللجنة موجود لدينا وإنْ اختلف تفسريه اآلن يف اجمللس فهذا حقه31 .
بالنسبة إىل نص املادة ،قلنا منذ البداية إن املادة صعبة يف الفهم واملعرفة
والفصل بني عدة أمور .وباإلضافة إىل ما تفضل به الدكتور صربي خاطر،
أود أن أذكر أنه ليس املعنى هنا أن هناك ضررًا مل يقع ،بل وقع ضرر ولكن
اإلشكالية تتتي يف بيان مقدار الضرر الذي ستطالب به يف التعويض ،فقد
تبدأ الدعوى باملطالبة بـ  811ألف دينار ولكن أثناء سري الدعوى يرى املدعي 35
أنه وصل إىل مرحلة ال يستطيع فيها بيان مقدار األمور اليت تضرر بها واليت
تستوجب هذا املبلغ من التعويض ،فيصبح أمام خيار أنه قبل قفل باب املرافعة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()34

3183/3/81م

املضبطة 38

يف الدعوى؛ حتى تتمكن احملكمة من الفصل فيها ،ويطلب أن حيكم له
بتعويض وحيدده بني  9آالف و 511دينار ،وهذا النص موجود يف القانون
النافذ ،فهذه املادة برمتها عُدل فيها أمران ،وهذا جاء بناء على األسس اليت
بين عليها هذا املشروع بتن تغري كلمة «يطلب» إىل كلمة «خيتار» ،واألمر
اآلخر الذي عدلناه توافقاا مع اجمللس األعلى للقضاء هو عبارة «قبل الفصل يف 5
الدعوى» ،حيث غُريت إىل عبارة «قبل قفل باب املرافعة» ،فنحن نعلم أن
مجيع الطلبات يتم ختمها أمام احملكمة قبل قفل باب املرافعة ومن ثم حتجز
للحكم ليتم الفصل يف هذه الدعوى .هاتان هما اجلزئيتان اللتان مت النص
عليهما يف نص املادة كما ورد يف مشروع القانون .وبالنسبة إىل موضوع
امللكية الفكرية وما تفضل به الدكتور صربي خاطر ،مت النظر حتى يف 81
االتفاقية والشروحات املوجودة لدينا ،ومن خالل اطالعنا يف اللجنة عليها
وجدنا أن العديد من األمور الواردة من املشاركني واليت مت إعطاؤنا بيانات أو
تفصيالت حوهلا ال تتعارض مع ما توصلنا إليه بشتن نص هذه املادة باعتبار
أننا اقتصرنا التعديل يف اجلزئيتني اللتني ذكرناهما ،ومن املمكن أن يطلع
اإلخوة على القانون النافذ حاليًا يف صفحاته األخرية ،حيث سيجدون أن 85
املبادئ ذاتها مذكورة ،ولكن االختالف هو فقط يف كلمة «خيتار» وعبارة
«قفل باب املرافعة» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعتقد أن يف النص شبهة عدم دستورية
باعتبار عدم املساواة ،حيث أعتقد أن املراكز القانونية هنا خمتلفة جدًا،
فاالعتداءات هلا طبيعة خاصة ،فهي اعتداءات على حقوق امللكية الفكرية35 ،
وأعتقد أن وجود قانون امللكية الفكرية نتيجة اتفاقيات دولية معناه أن له
خصوصية .ويف اللجنة اتفق األخ سعيد حممد عبداملطلب معنا على أن كلمة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()35

3183/3/81م

املضبطة 38

«العجز» صحيحة ولكن ال تثبت يف التقرير .وأعتقد أننا هنا اعتربنا أنه
مبجرد االعتداء يستحق الشخص التعويض ،ومستلة الضرر هناك صعوبة يف
إثباتها ،فمن املمكن أنه مل يتضرر ولكن الطرف اآلخر تربح من وراء هذا
االعتداء ،وبالتالي سوف يستحق التعويض ،وقد حدده القانون بني  511و9
آالف دينار باعتبار طبيعة هذه االعتداءات ذات اخلصوصية يف هذا القانون5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
81

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املوضوع قانوني وكما قالت األخت دالل
الزايد إنه من الصعوبة مبكان أن يُفهم يف جلسة واحدة .هذه املواد حدث فيها
اختالف بني ممثل وزارة العدل األخ سعيد حممد عبد املطلب واملستشار
القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب وما طرحته يف مداخليت85 .
إذا كان القصد من هذا املشروع هو التعويض عن الضرر املعنوي  ،فكلنا
نعلم ــ وال أعتقد أن الدكتور صربي خاطر سيختلف معي ــ أن الضرر له
عنصران ،مادي ومعنوي ،وإذا عجز املدعي عن إثبات الضرر املادي وثبت
للمحكمة أن هناك تعديًا بالفعل فمن املمكن أن نقول إن هذا هو التحديد
القانوني للتعويض املعنوي ،ولكن ال جيوز أن نهدر قاعدة قانونية ودستورية 31
وقضائية ونقول إن حقوق املؤلف هلا طبيعة خاصة ،فصحيح أن هلا طبيعة
خاصة ،ولكن هذه الطبيعة جيب أال ختالف مجيع القوانني وكذلك
الدستور ،وال جيوز أن نتتي ونقول إن اتفاقية التجارة الدولية حددت تعويضًا
وافرتضت ضررًا من دون أن تكون لدينا هذه االتفاقية ،وأسال اإلخوة
األعضاء :هل اطلعوا على هذه النصوص يف االتفاقية؟ هل مت تزويدنا بالقوانني 35
اليت ذهب إليها الدكتور صربي خاطر يف فرنسا وأمريكا حتى نتتكد
ونقارن؟ وهل نظامهم القضائي والقانوني يتفق مع النظام القانوني والقضائي
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والدستوري يف مملكة البحرين؟ إذا كانت حقوق املؤلف هلا طبيعة خاصة
وثبت التعدي وعجز املدعي عن إثبات الضرر فعلى األقل ــ كحد أدنى ومن
دون جتاوز القاعدة القانونية والنظام القضائي العام يف مملكة البحرين ــ
نقصر التعويض وحتديده على اجلانب املعنوي من دون أن يرد ذلك بهذه
الطريقة كحق مطلق قائم على اخلطت يف موضوع الضرر االفرتاضي ،وكما 5
تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب أن ذلك يعد مقاالا يف غري مقامه،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
81

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما ذكرته وأكدته األخت رباب العريض
صحيح خبصوص رأي األخ سعيد حممد عبداملطلب ،وقد ذكرت أنه ليس
هناك مانع من أن يغري رأيه يف اجللسة فالتقرير واضح .وخبصوص رأي 85
اجمللس األعلى للقضاء ،يف النقطة اليت أشار فيها إىل هذه املادة كان لديه
تساؤل بشتن سبب حتديد احلد األدنى واحلد األعلى ،وهذا القانون صادر يف
عام 3116م ،وإذا اطلع اإلخوة األعضاء على الصفحة  564من القانون
فسيجدون نص املادة كما هو خبصوص تقدير التعويض ،ومنذ عام 3116م
ــ وحنن اآلن يف عام 3183م ــ ورغم وجود قضايا ملكية فكرية سواء من 31
خارج البحرين أو ختص أصحاب حقوق يف البحرين مل يطعن على هذا النص
بعدم الدستورية .خبصوص اختالف اآلراء ،أعلم أن األخ مجال عبدالعظيم هو
مستشار وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ولكنه ليس من ممثلي اجلهات
اليت من املفرتض علينا أن نسجل آراءهم ويتمع بهم يف اللجان ،ولكن هذا
ال مينع من األخذ برأيه سواء اختلفنا أو اتفقنا معه .وكنت أمتنى أن يكون 35
النقاش حول املادتني واإلضافات اليت مت إدخاهلا على مشروع القانون النافذ
من ناحية صحتها من عدمها .وبالنسبة إىل التفصيالت الواردة بشتن القانون
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النافذ ،أكدت أن القانون يطبق منذ  9سنوات ومل يكن عليه مطعن .األخت
لولوة العوضي متنت أن يكون لدينا القانون واالتفاقيات ،وأوضح أن التقرير
األول عندما مت تقدميه أرفق به القانون النافذ ومت بيان كل مادة وما يقابلها
يف اتفاقية التجارة احلرة واملرتبط بهذه املادة ،ولكن هذه املستندات والوثائق
مت توزيعها على األعضاء يف تقريرنا األول ،فمن ناحية عملية ال يستقيم أن 5
نعيد إرفاقها ،وكان من املمكن لقراءتها اللجوء إىل التقرير األول الذي مت
تقدميه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
81

شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن النص الذي أمامنا يفرتض ثبوت
الضرر ،ومع ثبوت الضرر هناك عجز عن إثبات مقدار الضرر ،وإلزالة هذا
اللبس أقرتح إضافة كلمة واحدة فقط وهي كلمة «مقدار» لتكون العبارة 85
«يف حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر» ،فالضرر يفرتض أنه ثابت سواء
وقعت املسؤولية على املدعي أو أنه ثابت بشكل فعلي أو عملي ،فعبارة «إثبات
الضرر» أحدثت لبسًا لقارئ هذا النص ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا حذفت هذه املادة فسنعود إىل القواعد
العامة يف التعويضات ،والسؤال الذي طرحته يف اللجنة وأطرحه هنا اآلن هو35 :
ما الذي جيعلنا نتمسك بهذه املادة؟ مبعنى ماذا حيقق وجودها من مصلحة؟
وماذا يدفع وجودها من ضرر؟ ومل نستطع يف كل املناقشات اليت دارت يف
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اللجنة أن حنصل على فلسفة واضحة لوجود هذه املادة؟ ما فهمناه من مناقشة
املادة يف اللجنة هو أن التعدي يف حد ذاته ثابت ولكن تقدير الضرر صعب
ولذلك يفرتض صاحب احلق املعتدى عليه مقدار الضرر ويطالب به اختصارًا
وتقصريًا ملدة التقاضي .ولكن املادة يف صياغتها بهذا الشكل تثري جدالا وال
نصل فيها إىل نتيجة؛ وهلذا أقرتح ــ كما اقرتحت يف اللجنة ــ حذف هذه املادة 5
وإنْ كانت موجودة يف االتفاقية ألنه لن يتضرر القانون حبذفها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
81

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما طلبت الكلمة مل يكن يدور يف ذهين
ما تفضل به الدكتور ناصر املبارك ،وأحب أن أقول له إن اللجنة وُفقت يف
اختيار هذه املادة وضرورة وجودها ألنها تتماشى مع القوانني الدولية ،وخاصة
أن هذا القانون جديد ــ بالنسبة إلينا يف الوطن العربي ــ ومعقد وعلى درجة 85
كبرية من احلساسية ،وأنا خمتلف مع الدكتور صربي خاطر ،فالعبارات أو
حتى العنوانني هلا اعتبار بالنسبة إىل أول من أطلقها وصاحبها هو من ميلك
احلق يف هذا األمر ،فعلى العكس أعتقد أن هذا أمر متقدم جدًا ،ولنفرتض
أن الضرر يف بعض احلقوق يقع على الورثة وليس على املؤلف نفسه ،ككتب
طه حسني أو أغاني أم كلثوم أو أغاني عبداحلليم حافظ ،فعبداحلليم حافظ 31
ليس موجودًا ولكن هناك من له احلق بالوراثة يف يطالب بتي حق ،فالضرر
على املؤلف نفسه أو املؤدي ليس حاصالا ولكنه متعدٍ إىل آخرين وهم الورثة،
فتعتقد أن من الذكاء والفطنة وجود هذه املادة ،ولكن هل التقدير املادي
املذكور يف املادة مبين على معطيات عاملية أو مبين على اخرتاعاتنا؟ أنا
أعتقد أن روح هذه املادة مهمة ومتطورة ،وجيب احلفاظ عليها .دائمًا نالحظ 35
يف الكتب واملقاالت اليت تنشر أنه تدون أسفلها عبارة تفيد بعدم نشر أي
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مادة أو فقرة أو عبارة من دون الرجوع إىل املصدر ،أو ذكر املصدر أو
االستاذان من املصدر ،وهذا أمر ينطبق أيضًا على الرتمجة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار 5
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أردت أن أبيّن ــ ومع احرتامي جلميع اآلراء
اليت قيلت بشتن هذه املادة ــ النقاط التالية :من األسباب املوجبة للتعديل هي 81
أن يكون هناك انسجام بني نص هذا القانون واتفاقية التجارة احلرة املوقعة
مع الواليات املتحدة األمريكية ،ولكن حينما نستعرض املادة اليت مت
االستناد إليها إلجياد املواءمة ال يد مثل هذا العرض املتعلق بعدم إمكانية
املدعي إثبات الضرر؛ ألن االتفاقية تقول إن للمدعي أن خيتار بني أن يطالب
بالتعويض الكامل عن الضرر الذي وقع عليه ،وعن االستفادة اليت استفادها 85
املعتدي من تعديه ،أو أن يطالب بتعويض حمدد سلفاا قبل حسم الدعوى،
وبالتالي االتفاقية جتيز للمعتدى عليه أن يطالب بالتعويض الكامل ،باعتبار
أن مقدار التعويض الكامل بالنسبة إىل انتهاك امللكية الفكرية ممكن
حتديده؛ كما أن بإمكانه املطالبة بالتعويض عن مدى االستفادة اليت
استفادها املعتدي ،وهذا كله قابل لإلثبات ،ولكن لسبب أو آلخر له أن 31
يطالب بتعويض حمدد سلفاا قبل أن حيكم له بالتعويض الكامل ،وهذا أدى
إىل أن الذين وضعوا هذه املادة افرتضوا أن خيتار املعتدى عليه تعويضًا حمددًا
سابقاا ،وحدد هذا التعويض يف القانون بني حدين أعلى وأدنى .وإذا افرتضنا
أن املدعي اختار تعويضًا بني احلدين األعلى واألدنى ،فماذا سيكون موقف
املدعى عليه؟ أليس للمدعى عليه احلق يف املنازعة فيما طلبه املدعي؟ وهل له 35
أن يقبل مبا طلبه املدعي ،ويكون هناك تعويض اتفاقي مبوافقة الطرفني،
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وتصدق احملكمة على ذلك؟ عندما يطالب املدعي باحلد األعلى وهو تسعة
آالف دينار ،أليس للمدعى عليه حق املنازعة يف هذه احلالة ،والقول إن هذا
الطلب مبالغ فيه؛ لذلك أطلب من احملكمة أن تقدر التعويض ،فاملنازعة
واردة حينما حيدد احلد األعلى واحلد األدنى للتعويض ،ويف هذه احلالة
يطالب املدعي بإثبات حجم الضرر بني هذين احلدين ،وما دام مت التحديد 5
بهذا الشكل ،فهذا يعين أن له مدة حمددة إلثبات ضرر تقرييب بني هذين
احلدين .وحينما نصت االتفاقية على أن له أن خيتار ،مل يرد يف النص أنه
حينما يعجز عن إثبات حجم الضرر يطلب احلكم له بتعويض حمدد سلفاا،
فكيف نفرتض هذا الشيء وحنن نريد أن نوائم بني نص املادة ونص
81

االتفاقية...

الرئيـــــــــــــــس:
أخ عصام ،هل أنت مع املادة أم ضدها؟
85

املستشار القانوني للمجلس:
أنا غري موافق على هذه املادة بهذا الشكل؛ ألن القانون عندما حدد
حدين أعلى وأدنى ملبلغ التعويض ،ويتتي املدعي ويطالب مببلغ معني بني هذين
احلدين ،ولنفرتض أنه طلب احلد األعلى وهو تسعة آالف دينار ،أفليس
للمدعى عليه احلق يف أن ينازع يف هذا الطلب ويثبت أنه مل حيصل ضرر

يستحق هذا التعويض؟ وقد يوافق املدعى عليه على طلبه إلنهاء النزاع31 ،
وينتهي املوضوع بتعويض اتفاقي .هذه مبادئ عامة ،ملاذا تنتهك وال تؤخذ بعني
االعتبار؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ املستشار القانون للمجلس له احلق يف أن
يقول إنه يعرتض على هذه املادة ،ولكن ليس له احلق يف أن يقول أنا أوافق أو
ال أوافق عليها؛ ألن أصحاب املوافقة والرفض هم سعادة األعضاء ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
هذا أكيد وواضح ،وأنا فقط ستلته إن كان يوافق على املادة أو ال
لكي يكون رأيه واضحًا بالنسبة إىل اإلخوة األعضاء .األخ الدكتور صربي
خاطر ،من خالل خربتكم هل نص هذه املادة موجود يف قوانني عربية أو
81

أوربية أو دول أخرى أجنبية مثل دول شرق آسيا؟

أستاذ كلية احلقوق جبامعة البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اآلن نتحدث بشتن مواءمة نص هذه املادة
مع نص اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية .إن نصوص
هذه االتفاقية اليت وقعنا عليها تتناقض مع القانون املدني باملطلق ،وختالف 85
املبادئ العامة ،وختالف الدستور؛ ألن اتفاقية التجارة احلرة تنص على
التعويض بناء على الضرر املفرتض ،وأنا يف رأيي ال توجد خمالفة يف ذلك؛ ألن
قواعد امللكية الفكرية بها خصوصية حتدد الضرر املفرتض ،مثال على
ذلك :لدينا يف مملكة البحرين ــ من دون ذكر أمساء ــ أحد كتاب
املسلسالت كتب مسلسالا للتلفزيون وأنتج وعرض يف التلفزيون ،ومن ثم 31
قامت جهة أخرى بتحرير نفس املسلسل من دون أخذ إذن املؤلف ،ومت إنتاجه
للمرة الثانية مع تغيري بعض املضامني ،وعندما رفع الكاتب دعوى قضائية
باحملكمة ،قالت احملكمة له إنك مل تتضرر من ذلك؛ ألن املسلسل عندما
عرض ذكر فيه أن املسلسل مسلسلك ،فما هو الضرر الذي وقع عليك لكي
أحكم لك بالتعويض؟ احملكمة أخذت بالقانون املدني ،والكاتب وجد 35
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مسلسله ينتج مرة أخرى ،وإبداعه خينق ومل حيصل على أي تعويض؛ ألن
احملكمة طبقت قواعد القانون املدني ،بينما وفقاا لقواعد امللكية
الفكرية ،فإن جمرد حترير املسلسل من دون أخذ موافقة الكاتب يسبب
ضررًا للكاتب ،ما هو مقدار الضرر؟ هو ال يستطيع حتديده ،وال يستطيع أن
يثبت مقداره ،فهل يبقى هذا الكاتب من دون تعويض ،وبالتالي خننق اإلبداع 5
فيه ،وال حنميه؟ قواعد امللكية الفكرية هي قواعد محاية ،وهي قواعد
ترجح مصلحة املؤلف على من سواه ،أما قواعد القانون املدني فهي قواعد
مساواة ،وهناك فرق بني قواعد املساواة وبني قواعد احلماية .إذا كان لدي
قاصر مل يبلغ سن الرشد ،وأريد أن أتعاقد معه ،فهل تساوي القاعدة
القانونية بيين وبينه؟ كال ،بل سوف حتميه يف مواجهيت ،وكذلك بالنسبة 81
إىل امللكية الفكرية ،عندما يكون املؤلف ضحية لالعتداء ،جيب أال نضعه
يف كفة املساواة مع من اعتدى عليه ،وإمنا نوفر له احلماية ،ونعترب أن
الضرر مفرتض مبجرد االعتداء على حقه الفكري ،ولكن عندما أطبق
عليه القانون املدني ،أكون قد ظلمته .هناك العديد من القضايا املطروحة يف
القضاء البحريين ــ وال أريد أن أذكر أمساء معينة ــ وحنن حباجة إىل محاية 85
حقوق املؤلف ،والضرر املفرتض هو قاعدة موجودة ،واتفاقية التجارة احلرة
نصت عليه ،ومجيع ما ذكره اإلخوة األفاضل صحيح ،ولكن يف نطاق
القانون املدني ،وحنن إذا أردنا تطبيق القانون املدني ،فلنحذف مجيع نصوص
التعويض من امللكية الفكرية كما فعل املشرع املصري ،ونرتكها للقانون
املدني ،أما إذا أردنا أن نوفر محاية فعالة للمبدعني ،فلنتخذ بهذه النصوص 31
اخلاصة على أفق اتفاقية تريبس واتفاقية التجارة احلرة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة صاحل العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل
بطرحها.
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العضو لولوة صاحل العوضي (مثرية نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالا :األخ الدكتور صربي خاطر خمطئ .هو
دكتور يف جامعة البحرين ،فمن ميثل؟ هل جامعة البحرين اليوم لديها شتن
يف هذا اجملال؟ نريد أن نفهم سبب جلوسه على هذا الكرسي كمستشار أو
كخبري من أي جهة؟ وهل هو من موظفي احلكومة؟ ثانيًا :عندما يقول إن 5
اتفاقية التجارة احلرة ختالف الدستور...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة أنت تطلبني نقطة نظام ،ما هي نقطة النظام اليت لديك؟
81

العضو لولوة صاحل العوضي:
نقطة النظام بشتن أنه ال ميكن أن نقول إن الدستور خيالف اتفاقية
التجارة احلرة...
85

الرئيـــــــــــــــس:
هذه املداخلة ليست نقطة نظام...

العضو لولوة صاحل العوضي:
بل هي نقطة نظام؛ ألنه ال ميكن أن يذكر كالمًا خاطاًا ونسكت
31

عنه ،ونقطة النظام اليت لدي هي تصحيح ملا قيل...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،نقطة النظام هي إذا كانت لديك مالحظة بشتن
خمالفة اإلجراءات ،أو خمالفة الالئحة الداخلية للمجلس...

35

العضو لولوة صاحل العوضي:
وكذلك نقطة النظام تكون يف تصحيح ما قيل ،وبالرجوع إىل
الالئحة الداخلية للمجلس نرى أن من ضمن نقطة النظام تصحيح واقعة.
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الرئيـــــــــــــــس:
األخ الدكتور صربي قال رأيه بكل موضوعية وشفافية ،مجيع اإلخوة
مستشارون حمرتمون ،وحضروا جلسة اجمللس ليفيدوا اجمللس يف اختاذ
القرار املناسب ،وبعد كل هذا النقاش الطويل العريض ،وما دام أن هناك
خالفاا بني املستشارين القانونيني ،وخشية من أن تتخذوا رأيًا قد ال يكون 5
موفقاا ،أرى إعادة املشروع إىل اللجنة ذاتها للمزيد من الدراسة؛ ألننا إذا قمنا
بتحويله إىل جلنة أخرى فدراسته ستستغرق وقتًا أطول بدالا من اختاذ قرار،
لنرتك األمور تُدرس بشكل وافٍ .هل يوافق اجمللس على إعادة املادة  64فقرة
( )3إىل اللجنة؟

81

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه املادة إىل اللجنة .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
85

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أال توجد اقرتاحات مقدمة من قبل اجمللس؟

الرئيـــــــــــــــس:
31

هناك اقرتاح قدمه األخ حممد حسن السرتي.

العضو دالل جاسم الزايد:
األخ حممد حسن السرتي هو أحد أعضاء اللجنة ،أال يوجد أحد آخر؟
35

الرئيـــــــــــــــس:
توجد اقرتاحات وردت من قبل الدكتور ناصر املبارك بإلغاء املادة
واالستغناء عنها ،وهو أيضًا عضو يف اللجنة .املشكلة أن االعرتاضات جاءت
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من داخل اللجنة .واألخ الدكتور سعيد عبداهلل يقول إن لديه اقرتاحًا حلل
املشكلة وسوف يسمعكم إياه يف اللجنة إن شاء اهلل.

العضو دالل جاسم الزايد:
عفوا سيدي الرئيس ،ال نريده أن يسمعنا إياه يف اللجنة ،بل نريده أن 5
يكون مكتوبًا وموقعًا .وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل إىل املادة ( )64الفقرة ( ،)3تفضلي األخت مقررة
81

اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )64الفقرة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على الفقرة ( )3من املادة
 64كما جاءت من احلكومة.
85

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة ( )66البند (ب) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد تفسريًا من مقررة اللجنة لكلمة 81
اخلاضعني لوالية احملكمة ،ما هو املقصود بوالية احملكمة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
85

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،والية احملكمة يقصد بها حدود احملكمة
فقط ،أي معاوني القضاة ومعاوني احملكمة وهم اخلرباء ،وأمناء السر،
وأطراف النزاع ،واملوظفني ،واحلجاب ،واملوجودين فقط يف الوالية اخلاصة
31

للمحكمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أي أنهم األشخاص الذين ميتلكون كل معلومات القضية
وهم الذين قد يسربونها إىل اخلارج .ومن ضمن هؤالء أيضًا أطراف القضية،
مبعنى أن املقصود هو كل شخص تصل إليه املعلومة .تفضل األخ سعيد حممد 35
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالا :إن النص األصلي كما جاء من
احلكومة هو الصحيح ،إن عبارة «اخلاضعني لوالية احملكمة» إذا قصدنا
بها أعوان القضاة فهم مذكورون يف النص أيضًا «أمرًا تصدره احملكمة من
أطراف الدعوى ــ املدعي واملدعى عليه ــ أو أعوان القضاة» ،وأعوان القضاة 5
يشملهم كل الذين ذكرتهم األستاذة اآلن« .أو اخلاضعني لوالية احملكمة»،
أنا ال أفهم صراحة ــ بصفيت رجالا قاضيًا ــ ما معنى اخلاضعني لوالية
احملكمة ،فمن هم اخلاضعون لوالية احملكمة؟ كل من دخل احملكمة هو
خاضع هلا .احملكمة ليست هلا والية على كل من حضر فيها ما عدا أطرافها
فقط ال غري ،إذن هي كلمة تثري لبسًا وال يُفهم معناها .ولذلك نص احلكومة 81
تضمن «أو غريهم» ،وكلمة غريهم أُطلقت ،مبعنى أن أي شخص دخل
بصفته شاهدًا أو ما شابه ذلك ميكن أن تنطبق عليه .ولكن بالنسبة إىل
عبارة «والية احملكمة» احملكمة ليس هلا والية إال على القضية املرفوعة
أمامها فقط ال غري ،وليس على األطراف حتى من حضر منهم اجللسة،
85

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضل به املستشار القانوني
بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب ،ألن النص احلكومي أكثر منطقاا،
والنظام القضائي والقانوني والدستوري ال يعرف الوالية للمحكمة .إذا كان
هذا النظام معموالا به يف أمريكا أو يف دولة أخرى فهذا شتنهم ،ولكن

احملاكم يف البحرين ليست هلا والية إال على القضية ،وال متلك حتى الوالية 35
على كاتب احملكمة ،وال متلك حتى الوالية على احملامي ،وليس هلا نظام
الوالية كما هو مفهوم الوالية اإلدارية .وخبصوص عبارة «اخلاضعني لوالية
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احملكمة» ،هل لدى حماكمنا مناطق جغرافية ليكون شخصًا خيضع
للمحكمة الكربى واآلخر خيضع للمحكمة الصغرى وآخر خيضع حملكمة
االستاناف؟! النظام القضائي والتشريعي يف مملكة البحرين ال يعرف نظام
الوالية اإلدارية للمحاكم ،فاحملاكم هلا أدواتها يف القضية ،وال متلك أي من
أعوان القضاء أو غريهم ،فال ننسف نظامنا القضائي والتشريعي يف تعديالت 5
قد تسبب لنا إشكاليات يف التطبيق .أنا حينما أستل من هم اخلاضعون
للوالية؟ أقصد أن اخلاضعني للوالية قد يكونون يف املنطقة اجلغرافية .إن
النص أُخذ من قوانني ختتلف فلسفتها التشريعية وفلسفتها القضائية
والقانونية والدستورية عن الفلسفة التشريعية والقضائية والقانونية ململكة
البحرين ،مبعنى أنه إذا كنا سنتخذ التعديل فيجب أن نتخذ بنص احلكومة 81
ألنه أمشل ،وألنه أخرج أي مداخالت أو افرتاءات على احملاكم حينما نقول
«اخلاضعني لوالية احملكمة» ،من هم هؤالء اخلاضعون؟ أي قانون يقول لي
عرّف لي من هم اخلاضعون لوالية احملكمة! مع احرتامي للمقررة حينما قالت
كذا وكذا ،حنن لسنا مُلزمني للمحكمة بعد ذلك ،وهذا التفسري وهذه
اآلراء ليست مُلزمة ،فاخلاضعون لوالية احملكمة تعين الوالية اجلغرافية 85
والنطاق املكاني لألشخاص الذين يسكنون يف منطقة معينة خيضعون هلذه
الوالية حبسب التعريفات أو األنظمة املعمول بها يف الدول الغربية ،ونظامنا
التشريعي والقضائي خيتلف ،فيجب أن نكون دقيقني حينما نقتبس من
قوانني غرينا ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا حنن يف اللجنة ليس هدفنا نسف 35
القوانني وال العبث يف أي قوانني قائمة يف البحرين ،إمنا هدفنا دائم ا بيّن أمام
هذا اجمللس ،هذا أوالا .ثانيًا :بالنسبة إىل ما تفضل به األخ سعيد حممد
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عبداملطلب حول إن نص احلكومة أفضل ،حنن نتكلم هنا اآلن عن نص
عقابي .املادة تنص على أن النص القانوني النافذ كان يقتصر فقط على
مستلة الغرامة .ويف مشروع القانون هنا أيضًا ضمن اإلضافات يف هذا النص
اشرتط أن تكون هناك عقوبة احلبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتني .وأنت
حينما تتكلم وتتتي يف نص عقابي وتنص عليه ،وحينما تقول «أطراف 5
الدعوى» فتنت بيّنت من هم األطراف ،هم الذين يكونون حاضرين مع
املدعي واملدعى عليه .أعوان القضاة وفق ما هو متعارف عليه ،هم اخلرباء
واحملامون وهو أمر مفصول فيه .بالنسبة إىل عبارة «أو غريهم» ،حينما رأت
اللجنة عبارة «أو غريهم» كان البد أن حتدد من الذي سيتعرض للمساءلة
والعقاب مبوجب هذا النص الذي حددت فيه عقوبتان .رجعنا أيضًا إىل اتفاقية 81
التجارة احلرة اليت أقيم هذا املشروع عليها حتّى تتم املواءمة بني بعض
املفردات اليت متت فيها ،فوجدنا يف نص املادة ( 66ب) يف اتفاقية التجارة
احلرة ــ كما هو برتمجته العربية املعتمدة ــ عبارة تقول« :وفرض عقوبات على
أطراف النزاع وحماميهم وخربائهم وأي أشخاص آخرين خاضعني لوالية
احملكمة» ،فوالية احملكمة هنا تقصد من هم موجودون يف قاعة احملكمة 85
عند نظر هذا النزاع ــ كما تفضلت األخت رباب العريض ــ حيث إن أمناء
السر ال ميكن اعتبارهم من أعوان القضاة ،وأيضًا احلاجب؛ إذن هناك بعض
األشخاص الذين يندرجون حتت والية احملكمة ،وهذا هو الذي قُصد به؛
ألنك هنا تتكلم عن إفشاء السرية ،ولذلك فإن النص فيما وضعناه ــ يف
اللجنة ــ احتمل أمرين ،األمر األول هو أنه أُضيفت كلمة احلبس واستُبدلت 31
عبارة «أو غريهم» بعبارة «اخلاضعني لوالية احملكمة» وفق النص الذي قرأته
لكم من االتفاقية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كانت اإلشكالية لدينا يف عبارة «األطراف
األخرى» ،وحنن وجدنا يف النص شبهة عدم دستورية ألنه سيكون هناك
حتكم قضائي ،وهذا التحكم القضائي مرفوض ،مبعنى أنه سوف يتسلط
القضاء على الناس رغم أنهم أساسًا ليسوا ضمن املسؤولية اجلنائية5 ،
والقاضي قد يعاقب هذا الشخص واآلخر يفلت من العقاب حبجة األطراف
وحبجة اختياره ،وبالتالي حنن آثرنا حتديدها بدالا من التوسع فيها ...إخل،
فقلنا إن الوالية القضائية هي للذين حصرناهم يف اجلهات املوجودة فقط يف
احملكمة مثل الكتّاب وأمناء السر واحلجّاب ،وشكرًا.
81

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
85

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع وجهة نظر األخت دالل الزايد،
وقد تكون نسيت أن ذلك كان رأي اجمللس األعلى للقضاء ،مبعنى أن من
كان حاضرًا عن اجمللس األعلى للقضاء هو الذي طلب تعديل النص بهذا
الشكل على أساس أن عبارة «أو غريهم» اليت كانت واردة غري حمددة،

وحنن نتكلم عن نص جنائي .بالنسبة إىل املعرتضني على عبارة «اخلاضعني 31
لوالية احملكمة» هم ينظرون إليها كما «ال تقربوا الصالة» ،عبارة
«اخلاضعني لرقابة احملكمة »...فلنكمل بقية النص ،وهو «بشتن محاية
املعلومات السرية اليت تصدر» ،فتي شخص خاضع لوالية احملكمة بشتن
هذه املعلومات يُطبق عليه النص ،فهذه العبارة فقط ،وال نتخذ عبارة
اخلاضعني لوالية احملكمة وأتوسع يف تفسريها ،ال ،فهو حدد بالضبط 35
اخلاضعني لوالية احملكمة بشتن محاية املعلومات السرية اليت تظهر أو يتم
تبادهلا ،فهؤالء هم املعنيون بهذا النص ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

81

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.

85

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
31

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
35

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة ،طبعًا مت إرجاع مادة من مواد هذا القانون إىل 31
اللجنة ،ولذلك ال نستطيع أخذ رأيكم اآلن على مشروع القانون يف جمموعه
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إال بعد أن يتتينا التقرير التكميلي خبصوص هذه املادة .وننتقل اآلن إىل البند
التالي على جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 8916م( .املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب) .وأطلب من األخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه 5
إىل املنصة فليتفضل.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةا أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
81

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
85

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  / 7صفحة )131
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.

35

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور
أعاله مادةا مادة ،وتبودلت بشتنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة،
واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس .واطلعت اللجنة على رأي جلنة
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الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لعدم مالءمة
مشروع القانون من الناحية القانونية لتعلقه بقانون مت إلغاؤه مبوجب قانون
العمل يف القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ( )36لسنة 3183م .كما اطلعت
اللجنة على مالحظات احلكومة ،ومالحظات «دائرة الشؤون القانونية»
الواردة يف املذكرة التفسريية املرفقة باملشروع بقانون .كما اطلعت اللجنة 5
على قرار جملس النواب وعلى مجيع املرفقات الواردة بقرار جملس النواب
املوقر واملتمثلة يف :مالحظات وزارة التنمية االجتماعية ،ومرئيات غرفة جتارة
وصناعة البحرين ،ورأي وزارة اخلارجية ،ومرئيات وزارة العمل .وبعد الدراسة
والتحليل ،رأت اللجنة أن املشروع بقانون ورد على قانون ملغي وهو املرسوم
بقانون رقم ( 33لسنة 8916م) املعدل ،حيث مت إلغاؤه مبوجب املادة الثالثة من 81
القانون رقم ( 36لسنة 3183م) بإصدار قانون العمل يف القطاع األهلي .ويف
ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي :عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون العمل يف القطاع األهلي ،الصادر باملرسوم بقانون رقم
85

( )33لسنة 8916م .واألمر معروض على حضراتكم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بعدم املوافقة على مشروع القانون
من حيث املبدأ؟

35

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
بشتن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم ( )34مكررًا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر 5
بالقانون رقم ( )35لسنة 3116م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس النواب) ،وأطلب من األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي مقرر
اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
81

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي اة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

85

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  / 3صفحة )131
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.
35

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملس النواب بشتنه والقاضي بالتمسك
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بقراره السابق ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوني
باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى بعدم املوافقة
عليه من حيث املبدأ ،واملتخذ يف جلسته الثامنة املنعقدة بتاريخ  33نوفمرب
3119م ،من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني ،علمـًا
بتن قرار جملس الشورى املشار إليه اختذ يف ظل نفاذ قانون اخلدمة املدنية 5
الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة 3116م؛ مما جيعل توصية اللجنة بالتمسك به
أمرًا ال مناص منه ،وذلك بعد إلغاء قانون اخلدمة املشار إليه باملرسوم بقانون
رقم ( )41لسنة 3181م بإصدار قانون اخلدمة املدنية ،وموافقة جملسي
الشورى والنواب عليه ،وبذلك مل يعد مشروع القانون ــ حمل الدراسة بتعديل
قانون اخلدمة امللغي ــ يصادف حمالا إلعمال أثره فيه .ويف ضوء ما دار من 81
مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي بالتمسك بقرار جملس
الشورى املتخذ يف جلسته الثامنة املنعقدة بتاريخ  33نوفمرب 3119م ،من دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني ،بعدم املوافقة من حيث
املبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( )34مكررًا إىل قانون
اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة 3116م (املعد يف ضوء االقرتاح 85
بقانون املقدم من جملس النواب) .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ ما
يراه مناسبًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار جملس الشورى 35
بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
بشتن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون
بتعديل املادة ( )39من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة 5
3116م (املعد يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب) .تفضل
األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي اة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

81

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
85

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  / 4صفحة )144
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

35

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع
الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملس النواب بشتنه والقاضي بالتمسك
بقراره السابق ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوني
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باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى بعدم املوافقة
عليه من حيث املبدأ ،واملتخذ يف جلسته الثانية والعشرين املنعقدة بتاريخ 83
إبريل 3119م ،من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني،
علمـًا بتن قرار جملس الشورى املشار إليه اختذ يف ظل نفاذ قانون اخلدمة
املدنية الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة 3116م؛ مما جيعل توصية اللجنة 5
بالتمسك به أمرًا ال مناص منه ،وذلك بعد إلغاء قانون اخلدمة املشار إليه
باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 3181م بإصدار قانون اخلدمة املدنية،
وموافقة جملسي الشورى والنواب عليه ،وبذلك مل يعد مشروع القانون ــ حمل
الدراسة بتعديل قانون اخلدمة املدنية امللغي ــ يصادف حمالا إلعمال أثره فيه.
ويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي بالتمسك 81
بقرار جملس الشورى املتخذ يف جلسته الثانية والعشرين املنعقدة بتاريخ 83
إبريل 3119م ،من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني،
بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل املادة ( )39من قانون
اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة 3116م (املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب) .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ 85
الالزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار جملس الشورى

35

بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بشتن مكافحة الغش التجاري
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) .وأطلب من األخ 5
الدكتور ناصر محيد املبارك مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي اة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
81

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

85

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 5صفحة )151

31

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املادتني ( 5و )1من مشروع 35
القانون ،وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل سعادة أعضاء
اجمللس يف اجللسة اخلامسة عشرة املنعقدة بتاريخ  4فرباير 3183م حول
املادتني ،واالقرتاحات املقدمة من عددٍ من األعضاء بشتنهما ،وقد انتهت
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اللجنة إىل األخذ ببعض االقرتاحات ،والتمسك بقرارها السابق بشتن البند
( )3من املادة ( )1بعدم حذف عبارة «استعمال أو»؛ إذ ترى اللجنة أن الداللة
اللغوية لكلميت االستعمال واالستهالك خمتلفة ،إضافة إىل أن االستهالك
يعترب أعم وأمشل من االستعمال الذي يندرج حتت مفهوم االستهالك .وقد
أكدت اللجنة توصيتها بشتن البند ( )6من املادة ( )1ومل تتخذ باقرتاح حذف 5
عبارة «أو بيعها» الواردة يف نهاية البند؛ إذ رأت اللجنة أن العبارات الثالث
الواردة يف البند حتمل دالالت لغوية خمتلفة ،فعبارة «بقصد البيع» تعين وجود
نية البيع ،أما عبارة «أو عرضها للبيع» فتدل على عرض السلع دون إمتام
البيع ،يف حني يـُقصد بعبارة «أو بيعها» إمتام عملية بيع السلع .كما جتدر
اإلشارة إىل أن اللجنة قررت استبدال عبارة «للوائح الفنية الوطنية» بعبارة 81
«للمواصفات القياسية املعتمدة» الواردة يف الفقرة األوىل من املادة ( ،)5وذلك
بالتوافق مع وزارة الصناعة والتجارة؛ على اعتبار أن املواصفات الوطنية تعترب
إلزامية يف حني تعترب املواصفات القياسية اختيارية .واألمر بتفصيالته معروض
على اجمللس املوقر ،وشكرًا.
85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،كان ممثلو وزارة الصناعة والتجارة موجودين ،واآلن ال
أراهم! سوف نبدأ مبناقشة التقرير وندخل يف مناقشة املواد مباشرة .تفضل
األخ مقرر اللجنة.
31

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
املادة ( :)5توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()61

3183/3/81م

املضبطة 38

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،باإلضافة إىل النقاش الذي مت يف اجللسة
السابقة فقد تقدمت خبطاب إىل رئيسة اللجنة بتاريخ  6فرباير 3183م ،وذلك
عن طريق مكتب اجمللس ولكنه مل يرفق مع التقرير ،وكان اعرتاضي
أساسًا يف اخلطاب على أن هذه املادة متنح اجلهة املختصة حق التنفيذ 5
املباشر ،وهذا املشروع بقانون يشري إىل قانون العالمات التجارية ،ومل يعط
اإلجراء الذي مت يف هذا املشروع اجلهة املختصة حق إعدام املواد املقلدة أو
املغشوشة ،يف حني أن هذا املشروع يتتي ويقول أيضًا« :ويلغى كل نص
يتعارض مع أحكامه» .قانون العالمات التجارية النافذ مينح إدارة امليناء
البحري أو اجلوي حق التحفظ على البضاعة املقلدة ،وتطلب من الوكيل 81
املعتمد اختاذ إجراءات جنائية أو مدنية أمام جهات التحقيق أو جهات
القضاء ،وهذا النص يعطي اجلهة املختصة سواء امليناء البحري أو اجلوي أو
إدارة اجلمارك احلق يف أن تعدم هذه املواد املقلدة على نفقة املستورد،
وبالتالي سيكون هناك تعديل لقواعد موجودة يف قانون العالمات التجارية،
وأيضًا كانت وزارة الصناعة والتجارة تسري على هذا النظام مما قد حيدث 85
نوع من التضارب يف التطبيق العملي بني إجراءات وإجراءات أخرى ،فهل هذا
ما هدف إليه املشرعون أو القائمون على هذا القانون سواء من اللجنة أو من
مقدميه؟ اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون العالمات التجارية يف هذه املادة
ويف املواد األخرى اليت جاءت وألغت كل ما يتعارض مع أي حكم من
أحكام هذا القانون ستحدث لنا إشكالية عند التطبيق فيما يتعلق بقانون 31
العالمات التجارية ،وهي قضايا مطروحة بكثرة وبهمٍ مرئي ومسموع ومنظور
أمام احملاكم ،فهل هذا ما قصدناه من إلغاء اإلجراءات املوجودة يف قانون
العالمات التجارية اليت منحها القانون اجلهة اإلدارية املختصة لتقوم باإلعدام
على نفقة املستورد؟ يف حني أن قانون العالمات التجارية يقول :إذا كانت
هناك مواد مشتبه بتنها مقلدة فإن امليناء يتحفظ عليها ،ويلجت الوكيل 35
املعتمد إىل اجلهات املختصة .أرى أننا سنكون يف حالة من التناقض وحالة
من اإللغاء الضمين إلجراءات نريد أن تكون واضحة عند إقرار هذا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()68

3183/3/81م

املضبطة 38

املشروع ،وخاصة يف هذه املواد اليت متنح اجلهة اإلدارية حق التنفيذ املباشر
بدون اللجوء إىل القضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد عيسى بوبشيت وكيل وزارة الصناعة 5
والتجارة لشؤون التجارة باإلنابة.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة باإلنابة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أنقل إليكم حتيات سعادة
وزير الصناعة والتجارة واعتذاره عن عدم احلضور .بالنسبة إىل التعاريف 81
املتعلقة بالسلع املغشوشة الواردة يف بداية مشروع القانون ،يد أنها أضافت
كلمة «واملقلدة» إىل السلعة املغشوشة ،وقد سبق أن طلبنا حذف كلمة
«املقلدة» ألن السلعة املقلدة ال تعترب مغشوشة وإمنا قد تكون مغشوشة ،وهلا
أحكام خاصة تناوهلا قانون العالمات التجارية .قانون العالمات التجارية ال
يسمح بإعادة تصدير البضاعة؛ ألن هناك اتفاقيات دولية مثل اتفاقية تريبس85 ،
وقد ذُكر ذلك يف اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية،
كما أن هذا القانون يتعارض مع قانون مملكة البحرين املتعلق بالعالمات
التجارية ،وإذا كان باإلمكان حذف كلمة «واملقلدة» من تعريف السلع
املغشوشة ،حتى ال تتعارض إعادة تصدير السلع املغشوشة أو عدم تصديرها
مع قانون العالمات التجارية ،وقد سبق أن قدمنا مرئياتنا برسالة موجهة إىل 31
اللجنة بهذا اخلصوص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

35

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل النص الوارد من احلكومة الذي
يقول...« :أو كانت غري صاحلة لالستعمال أو انتهى تاريخ الصالحية املدون
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عليها من تاريخ اإلنتاج يف بلد املصدر ،وكذلك احلاالت األخرى اليت يصدر
بتحديدها قرار من وزير التجارة ،»...اللجنة حذفت عبارة «وكذلك احلاالت
األخرى اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة» ،سؤالي إىل اللجنة :ملاذا
حذفت هذه العبارة ،بالرغم من أنها تعطي وزير التجارة مساحة لتحديد أي
أمور أخرى قد تكون السلعة مبوجبها غري صاحلة؟ األمر اآلخر ،الفقرة 5
األخرية تقول« :وحتدد له ميعادًا إلعادة تصديرها إىل اخلارج» ،ملاذا ال نقول:
«إعادة تصديرها إىل مصدرها الذي أخذت منه»؟ ألن هذه العبارة حتتمل
تفسريات كثرية ،وألنها مغشوشة فالبد أن ترجع إىل املصدر الذي جاءت
منه ،وليس تصديرها إىل اخلارج أو إىل أي بلد آخر؛ لذا أمتنى على اللجنة أو
81

وزارة الصناعة والتجارة توضيح هذا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
85

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما تفضلت به األخت لولوة العوضي
واألخ أمحد بوبشيت ،حنن صوتنا على هذه املواد ،والرسالة اليت قُدمت من
الوزارة وصلت إلينا بعد رفع هذا التقرير ،لكن األمر ال مينع من إرفاقها
باعتبار أن وزارة الصناعة والتجارة هي اجلهة املختصة بتطبيق هذا القانون،

وكذلك لديها علم باألمور اليت قد تعيق عملها ،ومن خالل تعاملنا مع وزارة 31
الصناعة والتجارة نرى أنها متفاعلة مع مجيع جلان اجمللس ،وآراؤها دائمًا
تكون مدروسة ،حيث أخذنا برأيها عندما قمنا بتغيري قرار اللجنة السابق
وأضفنا عبارة «اللوائح الفنية الوطنية» إىل النص ـــ وكان األخ السيد حبيب
مكي من بني اإلخوة املقرتحني ،وأشكر اإلخوة األعضاء على االقرتاحات
اليت تقدموا بها ،حيث أخذنا بتحدها ــ وألن التعاريف قد مت التصويت عليها 35
فيمكننا أن ندعم قرار إعادة املداولة يف تعريف السلعة ،وأعتقد أن األخت
لولوة العوضي لديها التوجه نفسه أيضًا .بالنسبة إىل استفسار األخت
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الدكتورة بهية اجلشي خبصوص حذف عبارة «واحلاالت األخرى ،»...حنن
نعلم أن بعض احلاالت تتخذ بشتنها إجراءات معينة ملواجهة الشخص
املخالف ،وأيضًا يف األمور اليت ترتتب عليها عقوبات ،وبالذات عندما أضفنا
عبارة «ملخالفتها اللوائح الفنية الوطنية» ،واليت جيب أن تكون حمددة
مبوجب هذا النص القانوني ،ال أن نرتكها تُحدد مبوجب قرار وتطبق عليها 5
العقوبة الواردة يف هذا النص .هذه هي أسباب حذفنا عبارة «وكذلك احلاالت
األخرى اليت يصدر بها قرار من الوزير» .بالنسبة إىل موضوع «تصديرها إىل
اخلارج» ،حنن ناقشنا هذا املوضوع كثريًا ،ألنه يف بعض األحيان قد حيدث
تعاقد بني شخص يف البحرين وآخر خارجها ،حيث يُطلب منه مواصفات
معينة وهي املواصفات املقبول تداوهلا يف البحرين ،لكن هذا الشخص قد 81
يرسل بضاعة ال تتطابق مع املواصفات ،وبهذه الطريقة تكون هناك خمالفة،
لذلك رأينا إمكانية إرساهلا إىل اخلارج بدالا من إعدامها ،وأن تُرجع إىل من
أرسلها ،بصفته هو من أخل بالتزامه معه ،حيث راعينا االلتزامات العقدية
بني املرسل واملرسل إليه ،فكانت سببًا من األسباب اليت أوردناها ــ بصفتنا
85

جلنة ــ وأبقينا على موضوع تصديرها إىل اخلارج ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر األخت دالل الزايد على تفهمها
وسعة صدرها فيما يتعلق باملالحظات اليت أبديناها ،ألن قصدنا ــ أوالا
وأخريًا ــ هو جتويد التشريع وليس حتقيق أي هدف آخر ،وأشكر أيضًا ممثل
وزارة الصناعة والتجارة على توضيحه بشتن اختصاص قانون العالمات

التجارية بإجراءات ختتلف اختالفاا جذريًا عن هذه اإلجراءات ،وتوافقاا مع 35
اتفاقية باريس واتفاقية روما ،اللتني تعتربان األساس القانوني لقانون
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العالمات التجارية ،وقد تقدمت بطلب للتشاور مع رئيسة وأعضاء اللجنة
بشتن إعادة املداولة يف بعض املواد ،اليت هلا تتثري بصفة خاصة على قانون
العالمات التجارية سواء التعريفات اليت وافق عليها اجمللس وإيراد قانون
العالمات التجارية أو اإللغاء الضمين ،وأرجو أن ينظروا يف هذا اخلطاب
الذي أرسلته إليهم ،وستتقدم بطلب إعادة املداولة بالتوافق مع جلنة الشؤون 5
التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
81

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل الكالم الذي تفضلت به األخت
الدكتورة بهية اجلشي أرى أن اختيار اللجنة كان موفقاا بشتن تصدير
البضاعة إىل اخلارج ،ألن اليوم ــ كما تعلمون ــ هناك وسطاء أو موانئ
وسطية وأسواق حرة بني املناطق ،وقد يكون املصدر جمموعة من النقاط85 ،
لذا أعتقد أن اللجنة موفقة يف فكرة تصديرها إىل اخلارج ،ألننا إذا قلنا
«إعادتها إىل املصدر» فمعنى ذلك البحث عن املصدر ،مما قد يصعب ذلك،
وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
املادة ( .)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

(وهنا توىل النائب الثاني للرئيس رئاسة اجللسة)

81

النائب الثاني للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
85

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة مرة أخرى على التعديل الذي
أخذت به على ضوء املناقشات اليت متت يف اجللسة السابقة ،ولكنْ لدي
سؤال موجه إىل األخ مقرر اللجنة أو األخت رئيسة اللجنة :البند  1يقول:
«حتديد كيفية تصريف السلع املشار إليها ،»...ماذا يعين تصريف السلع؟

31

وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
35

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املقصود هو طريقة التخلص من
املواد املخالفة ،فإما أن تصدر بشتنها قرارات بإعدامها أو إعادة تصديرها،
وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالا حنن سعيدون بوجودك ــ يا دكتورة بهية 5
اجلشي ــ يف الرئاسة ،وهذا شرف للمرأة البحرينية ،وقد شهدنا عهد األخت
أليس مسعان واآلن حنن نراك ،وطبعًا هذا بفضل تقدير دولتنا للمرأة
البحرينية ومكانتها يف اجملتمع .ثانيًا :املقصود بتصريف السلع هو التصرف
يف السلعة كما أفاد الدكتور ناصر املبارك وكما أوضحنا لألخت لولوة
العوضي ،وأعتقد أن املادة واضحة ،فاملقصود هو التصريف يف استعمال 81
السلعة ،وال حيتاج ذلك إىل أي تعريف آخر ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
85

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لألخت دالل الزايد ــ وقد ستلتها
وطلبت منها أن جتيبين حتى ال أستل وقالت لي لن أجيبك وعندما ستلت
أجابت ــ فإن التصريف له دالالت لغوية قد ختتلف عن معنى التصرف يف
البضائع أو املواد املغشوشة أو املواد املخالفة ،وليسمح لي اإلخوة ولكن هل 31
املقصود بالتصريف تصريف املياه؟! حنن نستعمل مصطلح التصريف لتصريف
املياه ،فكلمة «التصرف» أوجه وأكثر قانونية من كلمة «التصريف»،
وليحكم يف ذلك األخ املستشار القانوني...
35

النائب الثاني للرئيس:
عفوًا ،كلمة «تصريف» ليست خطت من الناحية اللغوية ،فاملقصود
حتديد كيفية التصرف يف السلع أو تصريف السلع ،واملعنى واحد...
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العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،يف القانون مل نشهد كلمة «تصريف».

النائب الثاني للرئيس:
قد يكون ذلك من الناحية القانونية ،ولكن من الناحية اللغوية إما أن 5
نقول :تصريف السلع أو التصرف يف السلع...

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،حنن يف جمال قانوني.
81

النائب الثاني للرئيس:
تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني
للمجلس.
85

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،التصريف جاء هنا باعتبار أن هذه سلع
مغشوشة ال تصلح لالستعمال البشري ولكن ميكن استعماهلا ألغراض
أخرى ،إذن هذا هو القصد ،وهذه الكلمة مقتبسة من القانون املصري،
فالتصريف هو تصريف السلع اليت يثبت عدم صالحيتها باعتبارها مغشوشة،
ولكن ميكن أن تستعمل ألغراض أخرى فتحدد مدة لتصريفها ،وشكرًا.

31

النائب الثاني للرئيس:
سؤال األخت لولوة هو :ملاذا استخدمت كلمة «تصريف» وليس
«تصرف»؟
35

املستشار القانوني للمجلس:
هذه الكلمة اقتبست من القانون املصري يف املوضوع نفسه ،وكلمة
«تصريف» هنا هلا الداللة نفسها لكلمة «التصرف» ،وشكرًا.
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النائب الثاني للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حبثنا عن هذه الكلمة اآلن من الناحية 5
القانونية ووجدنا أنه يقصد بها ــ كما ذكرنا ــ التصرف يف السلعة ،أي رد
السلعة بعد بيعها ،وشكرًا.

النائب الثاني للرئيس:
81

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب الثاني للرئيس:
85

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضل سعادة األخ السيد عبدالعزيز 31
بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هناك نقطة ذكرها ممثل وزارة الصناعة
والتجارة وهي أنهم طلبوا حذف كلمة واحدة فقط يف مادة التعريفات وهي 35
كلمة «مقلدة» ،فإذا وافق اجمللس على ذلك فمن املمكن طرح هذا املوضوع
يف اجللسة القادمة...
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