كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 4السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
5

الشورى والنواب.
 - 4السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني األول.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:

41

 - 4العقيد يوسف حممد السبيعي آمر الشؤون القانونية بقيـادة خفـر
السواحل.
 - 4النقيب حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 - 3املالزم أول نايف عيسى الشيخ من قيادة خفر السواحل.
 - 4السيد حممد توفيق البخيت باحث قانوني بقيادة خفر السواحل45 .
 من وزارة الصناعة والتجارة:
ــ السيد عيد يوسف رمحه الوكيل املساعد للتجارة احمللية.
 من وزارة املالية:
 - 4السيد إمساعيل عبدالنيب املرهون الوكيل املساعد للموارد 41
واملعلومات.
 - 4السيد إبراهيم حممد أبل مدير إدارة شؤون األمالك احلكوميـة
بالوكالة.
 - 3الســيد ســامي حممــد محيــد مــدير إدارة العالقــات االقتصــادية
اخلارجية.
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 - 4السيد أنور علي األنصاري مدير إدارة الرقابة واملتابعة.
 - 5السيد عبدالكريم حممد بـوعالي رئـيس التخطـيال االقتصـادي
االسرتاتيجي.
 - 6الشــيخ فــراب بــن عبــدالرمحن آل خليفــة رئــيس قســم العالقــات
5

الثنائية.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقا::
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة املواصالت:

41

 - 4السيد حسني أمحد آل شعيل القائم بأعمال الوكيل املساعد ألمن
الطريان.
 - 4السيد مياب املعتز باهلل اآلغا مدير إدارة تسجيل السفن والبحارة.
 - 3السيد كمال رياض حفين مستشار النقل اجلوي بشـؤون الطـريان
45

املدني.
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام

املساعد لشؤون العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب 41
الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
45
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الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة الثالثة والعشرين من دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،أسعد اهلل صباحكم
بكل خري ،نبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة.
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :الدكتورة بهية جواد اجلشي للسفر يف مهمة 41
رمسية بتكليف من اجمللس ،وعبدالرمحن حممد مجشري ،وإبراهيم حممد
بشمي للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة أخرى ،وجهاد حسن بوكمال،
والدكتور سعيد أمحد عبداهلل ،ومحد مبارك النعيمي ،وخالد عبدالرمحن
املؤيد ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج اململكة ،وأمحد إبراهيم
بهزاد ،وعلي عبدالرضا العصفور لظر :صحي طارئ ،وشكرًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة
41

اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .قبل أن نبدأ يف مناقشة بنود 45
جدول األعمال ،امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا بسعادة السيد
بان يانهي رئيس جلنة الشؤون اخلارجية باملؤمتر االستشاري السياسي
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جبمهورية الصني الشعبية الصديقة ،والوفد املرافق له ،كما أغتنم هذه
املناسبة ألشيد باملستوى الرفيع الذي بلغته عالقات التعاون اليت تربال بني
مملكة البحرين ومجهورية الصني الشعبية ،مؤكدين حرصنا على تعزيز هذه
العالقات وتعميقها ملا فيه خري وصاحل الشعبني الصديقني ،متمنيني لسعادته
وللوفد املرافق طيب اإلقامة يف بلدهم الثاني مملكة البحرين ،فأهالً وسهالً 5
بكم .لدينا بيان مبناسبة جناح امللتقى الذي نظمه جملس الشورى حول تعزيز
العالقات البحرينية الصينية ،تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني
العام للمجلس بقراءته.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة جناح امللتقى الذي
نظمه جملس الشورى حول تعزيز العالقات البحرينية الصينية :مبناسبة جناح
انعقاد ملتقى تعزيز العالقات البحرينية الصينية (البعد التشريعي) الذي عقد
يف مملكة البحرين يوم أمس األحد بتنظيم من جملس الشورى ،يسر اجمللس

أن يعرب عن خالص شكره وعظيم امتنانه ملقام حضرة صاحب اجلاللة امللك 45
محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وإىل صاحب
السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل
ورعاه ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،على
دعمهم الكبري والتسهيالت الالحمدودة الحتضان مملكة البحرين ألعمال 41
امللتقى التشريعي الذي يهد :إىل تسليال الضوء على العالقة الصينية البحرينية
اليت أكملت ربع قرن من الزمن وأهميتها ودورها سياسيًا واقتصاديًا
واجتماعيًا يف هذه الفرتة احليوية ،وذلك انطالقًا من األهمية الثنائية للبلدين
الصديقني لتنمية وتعزيز عالقاتهما استكماالً ملا بدأه حضرة صاحب اجلاللة
امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه خالل زيارته جلمهورية الصني الشعبية الصديقة 45
العام املاضي .إن جملس الشورى يف الوقت الذي يشيد فيه بالقرارات
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والتوصيات اليت خرج بها امللتقى ،واليت جاء على رأسها ترسيخ عالقات التعاون
املتميزة اليت تربال بني مملكة البحرين ومجهورية الصني الشعبية ،ليعرب عن
خالص شكره وتقديره للوزارات واجلهات الرمسية على ما قدمته من تسهيالت
إلجناح فعاليات امللتقى ،وكذلك اللجان التحضريية من أصحاب السعادة
األعضاء ،وسفري مجهورية الصني الشعبية لدى مملكة البحرين ،واملشاركني 5
ومديري اجللسات ،ومنتسيب األمانة العامة جمللس الشورى ،ووسائل اإلعالم
اليت عملت جبهد كبري ،وما جسّدته من حس وطين عال ،كان له الدور
البارز يف إجناح هذا احلدث ،وإظهاره باملستوى الذي يليق واملكانة املتميزة
اليت تتمتع بها مملكة البحرين ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إننا نستقبل ونرحب بالوفد الصيين رفيع 45
املستوى يف البحرين ،ونسعد بنجاح امللتقى الصيين البحريين ،وننقل إىل
معاليكم شكر وتقدير جلنة الصداقة الصينية البحرينية على دعمكم

املتواصل منذ أن بدأنا زيارتنا إىل الصني وحتى يومنا هذا ،وحنن نعلم أن
السبب الرئيسي يف إجناح هذه العالقة الصينية البحرينية على املستوى
التشريعي هو معاليكم ،فكل التقدير لكم .والشكر موصول أيضًا إىل 41

كل من ساهم يف إجناح هذه املهمة سواء كانت يف إعداد امللتقى أو يف
ترتيب زيارة الوفد الصيين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وهذا من واجبنا .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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45

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن أبدأ مداخليت أود أن أتوجه بالشكر
إىل رئيس اجمللس واإلخوة األعضاء على تنظيمهم هذا امللتقى ،ونتمنى ــ بإذن
اهلل ــ أن يكون هذا دائمًا مسعى للمجلس يف تعزيز العالقات مع عدد من
الدول .يف احلقيقة أبدأ مداخليت اليوم ــ وأود أن أسجل ذلك يف مضبطة جلسة 5
هذا اليوم ــ بشكري وتقديري ملا صدر عن صاحب السمو امللكي األمري خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء من قرار ،وهذا ما اعتدنا عليه من
مسوه يف كثري من األمور اليت يتم الرد عليها من قبل جملس الوزراء مبا يعزز
مكانة املواطنني رجاالً ونساءً يف هذا البلد .هناك أمور عكست متامًا مدى
التعاون ما بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ،األمر األول متمثل يف 41
مسألة عالوة الغالء املعيشي اليت صدرت بالتوافق مع اإلخوان يف جملس النواب
واليت كانت تنصر :إىل مسألة استبعاد منع االنتفاع من عالوة الغالء إذا
كانت الزوجة متتلك سجالً جتاريًا ،وهذا طبعًا ستكون له انعكاسات
كبرية جدًا على مشول املستفيدين وحصول األسر البحرينية املستحقة على
عالوة الغالء .األمر الثاني هو أن هناك إشارة مسبقة من احلكومة اليت تعمل 45
من اآلن على زيادة خمصصات اإلعاقة يف امليزانية العامة للدولة للعامني
القادمني ،واليت مت تفصيلها يف القرار .األمر الثالث هو تصريح رئيس جملس
الوزراء .ونشكر أيضًا جملس الوزراء على ما صرح به بشأن مكانة املرأة
البحرينية يف صنع القرار .كوننا نساء ــ وأنا أتكلم عن نفسي وبصفيت امرأة ــ
حظينا مبراكز صنع القرار ،صحيح كان ذلك بناء على كفاءاتنا وقدراتنا 41
ولكن اإلرادة السياسية كانت دائمًا متفوقة يف تبوئنا مثل هذه املراكز،
وحنن نستمد قوتنا وطاقتنا بإميان قيادتنا السياسية بهذا األمر ،وكذلك
جبهود صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يف هذا
اجملال ،وأيضًا نُكرب دعم الرجال الذين يعملون معنا يف هذه املؤسسات
الدستورية وأيضًا يف مؤسسات سلطات الدولة وأيضًا يف هذا اجمللس ،ونستمد 45
طاقتنا من خالل مساندتهم ودعمهم ،وأيضًا يف قبوهلم ترؤسنا مثل هذه اللجان
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النوعية الدائمة .وأستذكر يوم أمس حينما كان يتكلم األخ مجال فخرو
مع الوفد الربيطاني خبصوص مكانة املرأة يف اجملالس التشريعية ،حيث أشار
على وجه اخلصوص إىل عطاء املرأة يف هذه اجملالس ،فقال وددت أن أسجل
موقفًا خبصوص هذه األمور ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف الواقع لدينا لقاء مع مسو رئيس الوزراء عند الساعة احلادية
عشرة صباحًا ،وسيحضر أعضاء جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين املسؤولون عن امللتقى الصيين البحريين هذا اللقاء ،لذا أستأذنكم يف
تقديم مناقشة التقارير املتعلقة بلجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين41 ،
واالنتهاء منها ــ وهي معظمها اتفاقيات ــ ومن ثم نعود إىل مناقشة باقي التقارير.
إذن سو :نبدأ مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول بشأن تعديل بعض أحكام
اتفاقية النقل اجلوي املوقعة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة
املغربية املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )4لسنة 4144م .وأطلب من األخت 45
مجيلة علي سلمان مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
41

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
45

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

(انظر امللحق  /1صفحة )27

5

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
41

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،ومت
تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي
وزارة املواصالت ،واملستشار القانوني للجنة ،واطلعت اللجنة على قرار جملس

النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية 45
والقانونية مبجلس الشورى ،الذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية .ورأت اللجنة أن هذا املشروع يعنى بتعديل بعض
أحكام اتفاقية النقل اجلوي املوقعة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
اململكة املغربية بتاريخ  44أكتوبر 4994م مبا يتوافق مع املتطلبات الدولية
املنظمة لصناعة النقل اجلوي العاملي ،ولنفاذ الربوتوكول املوقع يف  43يونيو 41
4114م ،والبد لنفاذ هذا الربوتوكول أن يصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة
الثانية من املادة ( )33من الدستور باعتباره يندرج ضمن املعاهدات املتعلقة
باملالحظة ،كما أن أحكامه ال تتعارض مع الدستور أو القوانني النافذة يف
اململكة .ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،حيث تضمنت
املادة األوىل التصديق على الربوتوكول ،أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية45 .
ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية املوافقة على مشروع قانون بالتصديق على
الربوتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية؛ من حيث املبدأ ،واملوافقة على
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مواد املشروع كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق .واألمر معروض على
جملسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

41

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما وردت من 41
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

45

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

41

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

45

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

41

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مجيع مواد
مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسو :نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بتقرير جلنة الشؤون

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بالتصديق على 45
بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية بني الدول
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )5لسنة
4144م .تفضلي األخت مجيلة علي سلمان مقررة اللجنة.
41

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

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

(أغلبية موافقة)
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45

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /7صفحة )38

5

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ وألسس العامة ملشروع القانون تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
41

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور،
وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،
وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ،واملستشار القانوني للجنة ،واطلعت اللجنة
على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة

الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 45
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا
املشروع يهد :إىل حتقيق غايات ومبادئ اتفاقية األفضليات التجارية فيما بني
الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وبروتوكول خطة التعريفات
التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية (بريتاب) .ويتألف الربوتوكول
من ديباجة وأربع وثالثني مادة ،والبد لنفاذ هذا الربوتوكول أن يصدر بقانون 41
للتصديق عليه إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )33من الدستور.
ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،حيث تضمنت املادة
األوىل املصادقة على بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات
التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي املوقع بتاريخ 44
ديسمرب 4143م ،أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية .ويف ضوء ما تقدم ترى 45
اللجنة أهمية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على
بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية بني الدول
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األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،واملوافقة على مواد املشروع كما
وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت الدكتورة جهاد عبداهلل 5
الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي هو :ما املقصود بنظام األفضليات
41

التجارية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات
االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية.

45

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق ململكة البحرين التصديق على اتفاقية
اإلطار يف نظام األفضليات حبسب القانون رقم ( )44لسنة 4119م .نظام
األفضليات وضعته الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي لتمييز
صادرات الدول األعضاء عن صادرات الدول األخرى كمعاملة تفضيلية41 ،
عندما تصدر دولة عضو فهناك ختفيض تدرجيي ــ حبسب النظام ــ على السلع
املصدرة حسبما ورد يف بروتوكول خطة التعرفة الذي صادقت عليه مملكة
البحرين حبسب القانون رقم ( )48لسنة 4119م ،وطريقة التخفيض مت
شرحها بالتفصيل يف الربوتوكول .إذن الفائدة هي التخفيض يف التعرفة
اجلمركية ــ الضريبة اجلمركية ــ على واردات الدول األعضاء يف منظمة 45
املؤمتر اإلسالمي بهد :تشجيع التبادل التجاري بني الدول األعضاء،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار آخر للجهات املعنية :هل دخلت 5
هذه االتفاقية حيز النفاذ؟ وهل صدقت عشر دول عليها حتى تاريخ اليوم؟
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات 41
االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية.
مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،نعم ،لقد صدّقت أكثر من عشر دول على
هذه االتفاقية من الدول األعضاء ملنظمة املؤمتر اإلسالمي وكل دول جملس 45
التعاون اخلليجي عدا البحرين والكويت ،فهما وقعتا على االتفاقية ومازالتا
تستكمالن اإلجراءات الدستورية للتصديق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
41

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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45

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
5

العضو مجيلة علي سلمان:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
45

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي 41
األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 45
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي األخت مقررة
اللجنة.
45

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
41

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
45

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسو :نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بتقرير جلنة الشؤون

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بالتصديق على 41
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية للخدمات
اجلوية بني إقليميهما وفيما وراءهما املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )6لسنة
4144م ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان مقررة اللجنة.
45

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

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

41

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
45

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /8صفحة )59
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الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
5

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور،
وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،
وممثلي وزارة املواصالت ،واملستشار القانوني للجنة ،واطلعت اللجنة على
قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون

التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع 41
القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املشروع
يهد :إىل تشجيع قيام نظام طريان دولي على أساب املنافسة بني مؤسسات
النقل اجلوي يف السوق مع أدنى حد من التدخل والتنظيم احلكوميني،
وتسهيل زيادة الفرص للخدمات اجلوية الدولية ،مع تعزيز التجارة ورفاهية
الزبائن والنمو االقتصادي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا 45
االحتادية ،ومتكني مؤسسات النقل اجلوي مع تقديم خيارات متنوعة
للجمهور يف جمال السفر والشحن ،وتشجيع التنافسية بني مؤسسات النقل
اجلوي يف األسعار واخلدمات املقدمة ،وحتقيق أعلى مستوى من السالمة
واألمان للخدمات اجلوية والدولية .وتتألف االتفاقية من ديباجة وإحدى
وعشرين مادة وملحق .هذا باإلضافة إىل حاجة االتفاقية املوقعة بني حكومة 41
مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية يف املنامة بتاريخ  3مايو 4113م
إىل قانون لنفاذها ،وذلك تطبيقًا حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )33من
الدستور .ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،حيث
تضمنت املادة األوىل التصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة النمسا االحتادية للخدمات اجلوية بني إقليميهما وفيما وراءهما45 ،
واملوقعة بينهما يف املنامة بتاريخ  3مايو 4113م ،أما املادة الثانية فقد جاءت
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تنفيذية .ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية املوافقة من حيث املبدأ على
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
النمسا االحتادية للخدمات اجلوية بني إقليميهما وفيما وراءهما  ،واملوافقة
على مواد املشروع كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق .واألمر معروض على
5

جملسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
41

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.

41

العضو مجيلة علي سلمان:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

45

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي
األخت مقررة اللجنة.
41

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
45

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضلي 45
األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

31
( ) 48

4144/4/44م املضبطة 43

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

45

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسو :نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بتقرير جلنة الشؤون

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 41
أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )45لسنة 4936م (املعد
يف ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته املعدلة ــ املقدم من جملس النواب)( ،تعديل
النظام األمريي إىل نظام ملكي)( ،إضافة تعدد اجلناة أو اجملين عليهم
كظر :مشدد يف املادة « .)»35تفضلي األخت مجيلة علي سلمان مقررة
45

اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
31
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )103

41

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.

45

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور
حبضور ممثلي وزارة الداخلية ،واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته
بشأنه ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى الذي
جاء مؤكدًا سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية.

ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من ثالث مواد ،تضمنت املادة 41
األوىل استبدال نص املادة ( )99من قانون العقوبات رقم ( )45لسنة 4936م،
وتتعلق املادة الثانية بإضافة بند خامس إىل املادة ( )35من القانون ذاته،
وجاءت املادة الثالثة من املشروع بقانون تنفيذية .ويهد :مشروع القانون إىل
إجراء تعديل لبعض املسميات الواردة ببعض القوانني لتتفق مع مقتضيات
حتول النظام الدستوري بالبحرين من النظام األمريي إىل النظام امللكي عقب 45
التعديالت الدستورية اليت متت عام 4114م ،باإلضافة إىل مواجهة بعض
الظواهر اإلجرامية اليت كشفت جبالء عن خطورة اجلاني وإصراره على
ارتكاب جرميته ،وخاصة يف حالة ارتكابها من أكثر من شخص مما
يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن الظرو :املشددة للجرمية ،ورأت
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اللجنة أن املادة ( )35من قانون العقوبات نصت على أنه «مع مراعاة األحوال
اليت يبني فيها القانون أسبابًا خاصة للتشديد يعترب من الظرو :املشددة ما
يأتي4 :ــ ارتكاب اجلرمية لبواعث دنيئة4 .ــ ارتكاب اجلرمية بانتهاز فرصة
عجز اجملين عليه عن املقاومة ويف ظرو :ال متكن الغري من الدفاع عنه3 .ــ
اختاذ طرق وحشية الرتكاب اجلرمية أو التمثيل باجملين عليه4 .ــ وقوع 5
اجلرمية من موظف عام أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية وظيفته ما مل يقرر
القانون عقابًا خاصًا اعتبارًا لصفته» ،واملستخلص من النص أن ما ورد يف تلك
البنود يُعد ظروفًا مشددة عامة ،ويف الوقت نفسه مت استثناء احلاالت اليت
وردت بشأنها أسباب خاصة للتشديد واملنصوص عليها يف سائر نصوص قانون
العقوبات ،مما يستدعي أهمية إضافة بند خامس يكون نصه« :تعدد اجلناة 41
أو اجملين عليهم يف اجلرمية» .ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية املوافقة من
حيث املبدأ على مشروع القانون ،واملوافقة على قرار جملس النواب
بالتعديالت اليت أجراها على مواد املشروع ،مع اإلشارة إىل املرسوم بقانون
رقم ( )35لسنة 4114م بشأن البلديات يف الديباجة ،وكما هو موضح يف
اجلدول املرفق .يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 45
مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة من حيث املبدأ على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )45لسنة 4936م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته املعدلة ــ
املقدم من جملس النواب) (تعديل النظام األمريي إىل نظام ملكي)( ،إضافة
تعدد اجلناة أو اجملين عليهم كظر :مشدد يف املادة  .)35املوافقة على 41
توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول
املرفق .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
45

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
41

العضو مجيلة علي سلمان:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
45

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضلي 45
األخت مقررة اللجنة.
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العضو مجيلة علي سلمان:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
41

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
45

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

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 41
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
45

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بودي لو تبني لي األخت مقررة اللجنة أو أحد
اإلخوة األسباب اليت مت االستناد إليها حلذ :االستثناء الوارد على املادتني
( )344و( )343من قانون العقوبات ،وشكرًا.
31
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 33

4144/4/44م املضبطة 43

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

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،وردت املربرات يف املذكرة ،وجاء فيها أن
هناك أسبابًا أخرى للتشديد موجودة يف القانون ،فنرتكها عمومًا فيما عدا
ما نص عليه القانون يف أحوال أخرى للتشديد ،تشدد العقوبة يف هذه احلالة،
وال داعي لوضع هاتني املادتني بالذات ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور علي حسن الطوالبـة املستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس.
45

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  35من قانون العقوبات تقول يف نصها
األصلي« :مع مراعاة األحوال اليت يبيّن فيها القانون أسبابًا خاصة للتشديد
يعترب من الظرو :املشددة ما يأتي »...:أي أنه أوضح يف مقدمة املادة أنه إذا
كانت هناك استثناءات فإنه تستبعد نصوصها مثلما ورد يف النص املوجود يف

هذا املشروع بقانون ،وبعد ذلك وضع هذه احلاالت ،فإذا وجد تعدد جناة أو 41
تعدد جمين عليهم فهذا يعترب ظرفًا مشددًا ،وأيضًا يف غري احلاالت اليت
حتدد استثناء يف القانون ،فأصبح هناك نوع من التزايد ،ولذلك رأت اللجنة
إزالة هذه اإلضافة حتى تبقي على النص األصلي كما هو ،وشكرًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،باإلضافة إىل ما تفضلت به األخت دالل الزايد
لدي استفسار أوجهه إىل اللجنة أو إىل األخ سعيد حممد عبداملطلب املستشار
القانوني بوزارة العدل ،املادة تتكلم عن اعتبار تعدد اجلناة أو اجملين عليهم
يف حد ذاته ظرفًا مشددًا ،وردًا على الكالم الذي تفضل به األخ الدكتور 5
علي حسن الطوالبـة املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،أقول إن املادة
 35من قانون العقوبات وردت على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر ،وهي
جعلت التشدد يف القوانني اخلاصة ،ثم أضافت التشدد يف احلاالت العامة؛
الفلسفة التشريعية يف قانون العقوبات عندما وضعت مل تهد :إىل أن تعدد
ــ سواء ــ اجلناة أو اجملين عليهم يكون ظرفًا مشددًا ،فهل ــ حنن اآلن ــ 41
نضيف هذا الظر :ــ أعين تعدد اجلناة أو اجملين عليهم ــ رغم اختال :ظرو:
كل جانٍ أو جمين عليه ،وخاصة يف حالة توافر الظرو :أو األعذار القانونية
املخففة؟! ألن القانون يف الفلسفة التشريعية املتبعة يف قانون العقوبات استقر
على أنه عند توافر ظر :مشدد وعذر خمفف ــ وليصحح لي األخ املستشار
القانوني بوزارة العدل إن كنت خمطئة ــ فعلى القاضي أن يطبق العذر 45
املخفف ،ومن األعذار القانونية املخففة بصفة خاصة صغر سن اجلاني،
وبالتالي ما هي كيفية التعامل مع حاالت تعدد اجلناة بصفة خاصة مع توافر
ظر :من الظرو :املخففة أو األعذار القانونية املخففة ــ مثل صغر سن
اجلاني ــ اليت اتبعها املشرّع البحريين يف السياسية التشريعية العقابية؟
41

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
45

(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.
41

العضو مجيلة علي سلمان:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
45

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
41

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع 45
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
سو :يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
ونعود اآلن إىل مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع
قانون باملوافقة على الئحة السالمة اخلاصة بالسفن ذات احلموالت الصغرية
اليت ال تشملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج 5
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )83لسنة 4143م .وأطلب من األخ
فؤاد أمحد احلاجي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

(وهنا توىل سعادة النائب األول للرئيس رئاسة اجللسة)
41

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
41

النائب األول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /9صفحة )177
45

النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مواد مشروع القانون ،وحبثت
أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة وكل من وزارة
الداخلية ووزارة املواصالت ورئيس هيئة املستشارين القانونيني واملستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون 5
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سالمة مشروع
القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وقد اطلعت اللجنة كذلك على
مذكرة املستشار القانوني لشؤون اللجان .وبعد النقاش ،وتدارب مشروع
القانون مع اجلهات املعنية ورئيس هيئة املستشارين القانونيني واملستشار
القانوني لشؤون اللجان ،وافقت اللجنة باألغلبية على قرار جملس النواب 41
بشأن مواد مشروع القانون القتناعها بوجاهة تلك التعديالت ،وحيث إن
مشروع القانون يهد :إىل توحيد إجراءات السالمة بني دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية يف إطار روح التضامن والشراكة مبا يسهم يف محاية
البيئة البحرية ،وإصدار الشهادات الالزمة لتلك النوعية من السفن وباألخص
سفن الركاب مبا يسهم يف توفري مناخ آمن لصناعة النقل حبراً يف مياه 45
اخلليج العربي ،فإن اللجنة توصي باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع
القانون ،واملوافقة على التعديالت اليت أوصت بها على مواد املشروع
بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ
الالزم ،وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
41

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
45

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ 41
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
45

احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 41
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت هالة رمزي فايز.
45

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة بسيطة حيث أعتقد أن هناك
خطأ مطبعيًا فاملادة تقول« :يف تطبيق أحكام هذا القانون والالئحة املرافقة
له بقصد بعبارة ،»...وأعتقد أن الصحيح « ...يقصد بعبارة ،»...وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

41

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة مع تعديل اخلطأ املطبعي؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 41

4144/4/44م املضبطة 43

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل
األخ مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
41

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
45

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 41
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الرابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
45

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

41

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة اخلامسة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد
يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
45

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
41

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 45
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة السادسة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد
يف التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

41

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة السابعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
41

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
45

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

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

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة الثامنة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
41

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
45

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

41

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة التاسعة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

45

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

41

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة العاشرة :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
45

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
41

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع 45
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
سو :نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا.
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم على أخذ
الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً باالسم)

5

العضو مجعة حممد الكعيب:
41

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
45

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
41

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

45

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
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العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
5

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
41

العضو عبدالرمحــن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.

العضو لولوة صاحل العوضي:
41

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
45

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
41

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

45

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هالـــــة رمـــــزي فايــــــــــــز:
41

موافقة.

النائب األول للرئيس مجال حممد فخرو:
موافق .موافقة باإلمجاع ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة
نهائية؟

45

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من

جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة املرافق 31
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 48

4144/4/44م املضبطة 43

العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )43لسنة 4984م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
ــ بصيغته املعدلة ــ املقدم من جملس النواب ) .تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
45

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /6صفحة )145
النائب األول للرئيس:
41

تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املادة ( )4الفقرة الرابعة
(املستحدثة) من املادة األوىل ،وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من
قبل ممثلي وزارة املواصالت (املؤسسة العامة للموانئ البحرية) ،واملناقشات 45
اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء مناقشة مشروع القانون
ورأي املستشار القانوني لشؤون اللجان ،وحيث إن جملس النواب قد استحدث
تعديالً باستبدال نص الفقرة الرابعة من املادة ( )4من القانون احلالي ،وذلك
على النحو التالي« :واستثناءً جيوز للوزير املختص بالنقل البحري واملالحة
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البحرية بعد موافقة جملس الوزراء منح اجلنسية البحرينية للسفينة األجنبية
املسجلة يف أحد املوانئ البحرينية» ،فقد انتهت اللجنة ــ وبالتوافق مع ممثلي
وزارة املواصالت (املؤسسة العامة للموانئ البحرية) واملستشار القانوني لشؤون
اللجان ــ إىل املوافقة على قرار جملس النواب باستحداث هذا التعديل ،وذلك
باستبدال نص الفقرة الرابعة من املادة ( )4من القانون احلالي ،مع إعادة 5
صياغتها وذلك على النحو التالي «واستثناءً جيوز للوزير املختص بالنقل
البحري واملالحة البحرية بعد موافقة جملس الوزراء منح اجلنسية البحرينية
للسفن اململوكة لغري البحرينيني» .توصية اللجنة :يف ضوء ما دار من
مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املادة ( )4الفقرة الرابعة (املستحدثة)
من املادة األوىل من مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي باملوافقة على (املادة 41
( )4الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة األوىل) من مشروع قانون لسنة
4143م بتعديل بعض أحكام القانون البحري ،الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )43لسنة 4984م ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق ،واألمر
معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم .املادة املستحدثة ( ،4الفقرة
الرابعة) :توصي اللجنة باملوافقة على استحداث هذه املادة.

45

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.
41

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نقرأ املادة اليت استحدثها جملس
النواب سنالحظ أنها أعطت الوزير املختص صالحية استثنائية ــ وذلك بعد
موافقة جملس الوزراء ــ مبنح اجلنسية البحرينية للسفينة األجنبية املسجلة يف
أحد املوانئ البحرينية ،ولكن الغرض املطلوب من استحداث هذه املادة يف

هذا القانون اختلف يف توصية اللجنة؛ ألن النواب هم أصحاب الفكرة 45
واستحدثوا هذه املادة ،فلماذا أزالت اللجنة هذا الشرط؟ وهل يفهم من
التعديل أن كل سفينة أجنبية من املمكن منحها اجلنسية البحرينية حتى لو
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كانت غري مسجلة يف أحد املوانئ البحرينية؟! ما فهمته عند مناقشة هذا
املوضوع يف جلسة سابقة أن السفينة إذا كانت مسجلة يف أحد املوانئ
البحرينية فهي متنح اجلنسية البحرينية مباشرة ،ولكن اللجنة حذفت عبارة
«املسجلة يف أحد املوانئ البحرينية» ،فهناك فرق كبري بني الشرح الذي
فهمناه سابقًا وتوصية اللجنة اليوم ،ألن السفينة ما دامت مسجلة يف أحد 5
املوانئ البحرينية فكأنها سفينة حبرينية ،فلماذا أزيل هذا الشرط يف توصية
اللجنة؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
41

شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األخ السيد حبيب مكي قد أجاب
عن تساؤله بنفسه ،ألن السفينة ما دامت مسجلة يف أحد املوانئ البحرينية
فهي سفينة حبرينية .بالنسبة إىل سبب إزالة شرط التسجيل ،بعد املناقشات 45
مع املؤسسة العامة للموانئ البحرية اتضح لنا أن السفينة إذا مت تسجيلها يف
ميناء حبريين فهي تكون مملوكة للبحرينيني وجنسيتها حبرينية ،وأما
االستثناء املذكور يف هذه املادة فقد يكون على تسجيل السفن األجنبية
اململوكة لغري البحرينيني يف أحد املوانئ البحرينية وذلك بعد موافقة جملس
الوزراء ،واللجنة حذفت كلمة «املسجلة» فقال من املادة ألن السفينة إذا 41
كانت مسجلة يف أحد املوانئ البحرينية فمن الطبيعي أن تكون حبرينية،
وحنن هنا نتكلم عن السفن غري البحرينية اململوكة لغري البحرينيني،
وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوجه شكري إىل اللجنة ألن هذه املادة
أعيدت إىل اللجنة عدة مرات ،إىل أن انتهت إىل هذه الصياغة السليمة وذلك
بعد أن قام ممثل املؤسسة بتوضيح هذا املوضوع سابقًا .ردًا على األخ السيد
حبيب مكي ،إذا كانت السفينة مسجلة يف أحد املوانئ البحرينية 5
فأوتوماتيكيًا تتمتع باجلنسية البحرينية وذلك حبسب القانون النافذ ،وجاء
االستثناء هنا فقال على منح السفينة غري املسجلة يف أحد املوانئ البحرينية
اجلنسية البحرينية ،وخاصة عندما نصت املادة على عبارة «لغري البحرينيني»
فهي ختاطب الشخصية االعتبارية ،وقلنا يف هذا املوضوع إنه إذا تعدد مالك
السفينة فالبد أن حيملوا اجلنسية البحرينية .فأنا مع توصية اللجنة وما بذلته 41
من جهد وما انتهت إليه من صياغة ،وخاصة أن ممثل املؤسسة ذكر أن
املؤسسة تعاجل مشكلة عدم ترمجة النص اإلجنليزي إىل اللغة العربية
بالطريقة الصحيحة أثناء تطبيق القانون ،وأعتقد أننا جتاوزنا هذه
اإلشكالية اليت تعاني منها املؤسسة أثناء تطبيق القانون ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
41

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة؟

45

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
وسو :نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة

الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال 41
القادمة للسنة املالية املنتهية يف  34ديسمرب 4144م ،بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة املالية واإلدارية .وأطلب من األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر
اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
45

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

41

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
45

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )196
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النائب األول للرئيس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة احلساب اخلتامي الحتياطي 5
األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف  34ديسمرب 4144م ،بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،حيث مت تبادل وجهات النظر حوله من قبل
أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون اللجان ،واملستشار االقتصادي
واملالي باجمللس ،وأخذت اللجنة برأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
باجمللس اليت انتهت إىل عدم خمالفة احلساب اخلتامي مبادئ وأحكام 41
الدستور ،وسالمته من الناحيتني الدستورية والقانونية .وترى اللجنة أن
استثمار أموال احتياطي األجيال القادمة جيب أن يسهم يف انتفاع األجيال
القادمة من الثروات املتاحة حاليًا ،باإلضافة إىل تسديد احتياجات املستقبل
وباألخص يف ظل حمدودية املوارد الطبيعية يف اململكة .ويستنتج من خالل
تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية بشأن احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال 45
القادمة أن البيانات املالية تظهر بصورة عادلة من كل اجلوانب اجلوهرية
املركز املالي الحتياطي األجيال القادمة كما يف  34ديسمرب 4144م ،ونتائج
عملياته املالية والتدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية بذلك التاريخ ،وذلك
وفقًا ملتطلبات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية .وقد حرصت اللجنة على
عرض مجيع اجلداول املبينة لتحسن أداء صندوق احتياطي األجيال القادمة41 ،
ولقيمة االقتطاعات لصاحل حساب احتياطي األجيال القادمة وإيرادات األرباح
والفوائد عليها خالل الفرتة 4113م ــ 4144م اليت تبني أنه يف عام 4144م مت
اقتطاع  48مليون دوالر تقريبًا من قيمة النفال املصدر ،وحتقيق أرباح بقيمة
 4366636515دوالرات ،وانتقل إمجالي حساب احتياطي األجيال القادمة
املرتاكم من  48365مليون دوالر إىل  35465مليون دوالر ،بزيادة مقدارها 45
 6468536844دوالرًا .اجلدول يف الصفحة  619يوضح تفاصيل االستثمار،
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حيث إن هناك نقلة نوعية يف استثمارات احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال
القادمة ،مما يستدعي توجيه الشكر إىل جملس إدارة احتياطي األجيال
القادمة على اجلهد الوطين املخلص املبذول يف خدمة مصلحة األجيال
القادمة ،ومحايته من الضياع خالل السنوات القليلة املاضية ،مع التمين على
اجمللس الرتكيز على استثمارها يف جماالت استثمارية هلا عائد جيد 5
وخماطرة منخفضة ،وذلك بوضع اسرتاتيجية استثمارية متوسطة األجل
الستثمار هذه األموال مبا حيقق زيادة العائد السنوي ومعدل منو سنوي
مستمر لالحتياطي .ويف ضوء املناقشات واآلراء اليت أبديت أثناء دراسة
احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف 34
ديسمرب 4144م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية فإن اللجنة 41
توصي باعتماد احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية
املنتهية يف  34ديسمرب 4144م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية
واإلدارية ،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .أتقدم
بالشكر اجلزيل لرئيس وأعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية على هذا 41
التقرير اجليد ،وعلى اهتمامهم باحتياطي األجيال القادمة .لدي تساؤل حول
رأي اللجنة ،حيث ذكرت يف الصفحة  455من التقرير ،يف الفقرة الثانية
جاء «أن استثمار أموال احتياطي األجيال القادمة جيب أن يسهم يف انتفاع
األجيال القادمة من الثروات املتاحة حاليًا ...،يف ظل حمدودية املوارد الطبيعية
يف اململكة» ،فهل لدينا ثروات متاحة؟ وكيف يستقيم احلال مع حمدودية 45
املوارد الطبيعة؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتوجه بالشكر إىل رئيس جلنة الشؤون املالية 5
واالقتصادية األخ خالد املسقطي على هذا التقرير الذي فصلوا فيه عدة
جوانب كانت حمال استفسار من قبلنا ،وكذلك الشكر موصول إىل وزارة
املالية ،وإىل جملس إدارة صندوق احتياطي األجيال القادمة ،وإىل مصر:
البحرين املركزي على تقدميه الدعم الفين إلدارة صندوق احتياطي األجيال
القادمة .األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ذكر عدة نقاط متعلقة مبجلس إدارة 41
صندوق احتياطي األجيال القادمة ،ومت رصد اخنفاض من قبل ديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،ولكن كان هناك أيضًا حتسن يف األداء ورفعة يف اإلنتاج.
هناك أسئلة وجهت من جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس النواب
وكذلك من اإلخوان يف جملس الشورى ،وكانت هناك عدة مالحظات
واقرتاحات بسبب غلبة التخصص االقتصادي واملالي على أعضاء اللجنة .حنن 45
يف املرحلة املقبلة نريد أن نعر :ما هي أوجه التعاون ما بني وزارة املالية
ــ وحتديدًا جملس اإلدارة ــ وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللسني جتاه
املساهمة يف تنمية موارد صندوق احتياطي األجيال القادمة؟ لدي استفسار
يتعلق باملرسوم بقانون ،املرسوم بقانون عندما صدر كان هناك بعض القيود
على جملس اإلدارة يف سبيل إدارته هلذا الصندوق ،باإلضافة إىل بعض األمور 41
التوجيهية وامللزمة فيما يتعلق بطبيعة اإلدارة ،وآخر تعديل متعلق باملرسوم
بقانون كان يف سنة 4118م ،واستفساري هو :هل جملس إدارة احتياطي
األجيال القادمة بشكل خاص والقائمون على تنمية هذه األموال جيدون أنهم
حباجة إىل ختفيف القيود أو إىل إتاحة اجملال يف فتح جمال اقتصادي معني
يسهم بشكل تشريعي ــ أي حيتاج إىل أي تعديل تشريعي ــ يف مسألة تنمية 45
األموال ،خاصة أن هناك حظر وقيدًا متعلقني بعدم جواز الدخول يف
استثمارات تكون بها خماطر ،وهذا منصوص عليه بشكل خاص يف
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املرسوم؛ أمتنى على األخ خالد املسقطي أن جييبين عن مسألة التعاون
املستقبلي مع جملس اإلدارة كونهم هما اللجنتان املختصتان يف اجمللسني،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة حول األرقام ،بالنسبة إىل املبالغ
احملولة إىل حساب احتياطي األجيال القادمة يف اجلدول الذي يبني قيمة 41
االقتطاعات لصاحل حساب االحتياطي وإيرادات األرباح والفوائد عليها خالل
الفرتة 4113م ــ 4144م ،ومالحظيت تستثين سنة 4118م اليت كان بها
اخنفاض يف أسعار النفال العاملية يقدر بـ  41دوالرًا للربميل ،بينما نالحظ أن
هناك تناقصًا مستمرًا يف قيمة املبالغ احملولة إىل حساب احتياطي األجيال
القادمة من 4119م إىل 4144م ،مما يوحي بأن هناك اخنفاضًا يف صادرات 45
النفال اخلام ،هل فكرت اللجنة يف أسباب هذا االخنفاض؟ هل بإمكانها
التفكري يف إجياد بديل ،وعدم االقتصار على النفال اخلام فقال؟ فقد
نستفيد من إيرادات النفال املكرر الذي يصدر يف حدود  461ألف برميل يف
اليوم الواحد من مصنع التكرير يف مملكة البحرين .ما هو السبب يف
تناقص الصادرات من النفال اخلام؟ وإذا استمررنا بهذا املعدل ،فسنصل إىل 41
قيمة مبالغ حمولة ضعيفة جدًا قد تكون ليست ذات جدوى! وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.

45

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأتكلم عن قيمة االقتطاعات لصاحل
حساب احتياطي األجيال القادمة وإيرادات األرباح ،سأتكلم عن الــ 431
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ألف برميل اليت تشرتيها مملكة البحرين من اململكة العربية السعودية
للتكرير ،واملعرو :أن الربميل الواحد يتضاعف رقمه ليصبح دخله ذا مبالغ
كبرية ،وال أالحظ من خالل اجلدول املبني يف الصفحة  456ما يبني أن هناك
ما يوضع يف حساب احتياطي األجيال القادمة من إيرادات التكرير اليومي للـ
 431ألف برميل اليت تشرتيها مملكة البحرين من اململكة العربية السعودية5 ،
مع العلم أن الـ  431ألف برميل قد تساوي يف قيمتها أضعافًا مضاعفة من
اإلنتاج احمللي حلقل أبو سعفة ،ألنه إذا كانت الدول تشرتي الربميل بـ 441
دوالرات ،فإن قيمة الربميل ال تقل عن  411دوالر عند التصدير ،وحنن
نستورد  431ألف برميل نفال يوميًا ،فبكم نبيعها؟ حنوهلا من خام إىل
برتول ،وأسفلت ...،إخل ،فكم مليار يتم حتصيلها من هذا األمر؟ أين هذه 41
املبالغ من صندوق احتياطي األجيال القادمة؟! أين هذه املبالغ من ميزانية
الدولة؟! وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
45

شكرًا ،تفضل األخ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل أعضاء جلنة الشؤون
املالية واالقتصادية على التقرير ،وإىل القائمني على أموال صندوق احتياطي
األجيال القادمة يف وزارة املالية .أحب أن أتطرق إىل االستثمارات يف هذه 41
األموال اليت تكرب يومًا عن يوم ،حيث يفضل أن يكون هناك استثمار له
عائد أكرب أو مضاعف هلذه األموال ،والتحفظ احلاصل اآلن ال خيدم هذه
األموال ،وال يضاعفها ،وبالتالي يفضل يف األيام والشهور القادمة أن يكون
هناك توجه إىل استثمار هذه األموال بشكل أكرب ،وأن يكون هلا عائد
مضاعف حبيث تتضاعف لألجيال القادمة ،ويتحقق اهلد :منها وهو استفادة 45
األجيال القادمة منها ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن باقر رضي.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن أموال هذا الصندوق أمانة يف أعناق 5
اجلميع ،واحلكومة كما نرى ركزت على االستثمارات يف األسهم
والسندات ،وسؤالي لوزارة املالية :هل هناك تأمني على هذه االستثمارات
لكي حنميها من البعثرة وسوء التصر :أو تقلبات السوق؟ وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،امسح لي أن أرد على بعض التساؤالت وخاصة
التساؤالت املالية .أنا لن أجيب عن سؤال األخت دالل الزايد ،ألنها طلبت 45
اإلجابة عنه من رئيس اللجنة .خبصوص سؤال األخ حممد السرتي ،لو رجعنا
إىل السؤال الذي وجه من اإلخوان أعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
مبجلس النواب إىل جملس إدارة صندوق احتياطي االجيال القادمة لوجدنا
اإلجابة عن تساؤل األخ حممد السرتي ،وحنن اآلن نراجع ونناقش احلساب
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 4144م الرتباطه بهذا الشأن .لو راجعنا احلساب 41
اخلتامي لصندوق احتياطي األجيال القادمة ،فسنرى ارتفاعه يف 4119م ،ويف
4141م مل ينخفض هلذا املستوى ،االخنفاض البسيال كان يف 4144م،
بالنسبة إىل االخنفاض الكبري يف إنتاج حقل أبو سعفة ،حقل أبو سعفة هو
احلقل الوحيد الذي نأخذ منه االستقطاع ،ويُصدر فقال النفال اخلام،
وبالتالي هناك مشكلة تقنية يف حقل أبو سعفة مما أدى إىل نزول معدل 45
اإلنتاج اليومي من  443ألف برميل إىل  433ألف برميل ،ويف احلساب
اخلتامي ذكر أنه نزل إىل  443ألف برميل ،ونتيجة هلذا االخنفاض،
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أصبحت حصة مملكة البحرين  443ألف برميل بدالً من  443ألف برميل
فاخنفض االستقطاع ،وطبعًا يقتطع عن كل برميل دوالر واحد فقال ،هذا
جواب سؤال األخ حممد املسلم .أما السؤال الثاني لألخ حممد املسلم فأعتقد
أنه ال يتعلق بهذا احلساب ،حيث إنه يتكلم عن النفال املستورد من السعودية
وهو من حقل السعودية وليس من حقل البحرين ،والبحرين تشرتيه لتكريره 5
يف املصفاة وتشغيل املصفاة وتشغيل األيدي العاملة ،وهذا النفال ــ أعين
الـ  431ألفًا أو يصل إىل  465ألفًا ــ ليس من حق البحرين بل هي تشرتيه ويف
الوقت نفسه تبيعه بعد حتويله إىل مشتقات يف السوق البحرينية والسوق
اخلارجية .خبصوص مالحظة األخ نوار احملمود ــ وأشكره على هذه
املالحظة ــ لو رجع إىل مالحظات اللجنة لوجدها ضمنها ،وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
45

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوضح لألخ حممد املسلم أننا حمكومون
بالقانون رقم  48لسنة 4116م بشأن احتياطي األجيال القادمة ،واملادة  4منه
تقول« :يقتطع دوالر أمريكي واحد من سعر كل برميل نفال خام يزيد سعره
على أربعني دوالرًا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين» ،وبالتالي هو أي

شيء يتم تصديره ،وال يصدر إال النفال الذي يأتي من حقل (أبوسعفة)41 .
خبصوص استفسارات األخت دالل الزايد هي يف حملها ،احلقيقة البد من
اإلشارة هنا إىل أن هناك تعاونًا كبريًا مع اإلخوة يف وزارة املالية وباألخص يف
جملس إدارة االحتياطي؛ ألن كل املراسالت يرد عليها ،ويف مراسالت سابقة
طلبنا منهم اسرتاتيجية استثمار خمتلفة ،واحلقيقة اتبعوها ،وتالحظون يف
الصفحة  9اجلدول الذي يوضح تفاصيل االستثمارات ،حيث كانت 45
االستثمارات يف صكوك التأجري اإلسالمية يف عام 4144م يف حدود 46
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مليونًا ،ويف عام 4144م أصبحت  44مليونًا والبقية ذهبت إىل استثمارات هلا
عائد ،وإذا الحظنا تطور العائد فسنجد أن االستثمارات يف عام 4113م
كانت مليونًا ومائة ألف تقريبًا وأصبحت يف عام 4119م إىل مليونني ،ويف
عام 4141م ارتفعت إىل ثالثة ماليني ونصف تقريبًا ،وكانت يف عام 4144م
مخسة ماليني ونصف ،ويف عام 4144م أصبحت ثالثة عشر مليونًا ،وبالتالي 5
هناك حتسن يف أداء آليات االستثمار وهناك تغيّر ،وبالتالي من الضروري أن
نستمر يف التعاون مع جملس إدارة االحتياطي ،وهم يستمعون لرأينا فهم
مستجيبون كثريًا ،وأعتقد أن من العدالة أن نقول إنهم قاموا بعمل جيد يف
هذه السنة وخصوصًا عندما اقرتحنا عليهم أن يعني رئيس تنفيذي ومت تعيني
اثنني من اإلخوة من وزارة املالية ــ إضافة إىل عملهم ــ رئيسًا تنفيذيًا جمللس 41
احتياطي األجيال القادمة ،وبالتالي هم يستجيبون ،وإذا كانت هناك أي
مقرتحات يف هذا اجلانب فأعتقد أنهم سريحبون بها حتمًا ،وحنن يف اللجنة
دائمًا نناقش األمور ونصب أعيننا احلرص على األجيال والثروات ،وسأشري
إىل ما تفضل به األخ خليل الذوادي وهو ما الفرق بني الثروات املتاحة حاليًا
وحمدودية املوارد الطبيعية ،حنن مواردنا الطبيعية من النفال حمدودة ،هذه 45
املوارد الطبيعية لدينا ،أما الثروات اليت تنتج عنها ختتلف ،أنت اليوم لديك
مائة مليون من املمكن أن تستثمرها وبالتالي تزيد ثرواتك ،فاملبالغ اليت تتم
مراكمتها يف الصندوق من املمكن أن نضعها حتت أي وديعة ويف هذه احلالة
لن تتجاوز عوائدها نسبة  %165أو ما شابه ،ولكن عندما نستثمرها فمن
املمكن أن ترتفع الثروات املتاحة اليوم .ما نقرتحه على اإلخوة هو أن يتبعوا 41
النهج املتبع يف دولة الكويت الشقيقة ــ وأشري إىل ذلك يف الصفحة  349من
التقرير ــ وهو أن تذهب االستثمارات إىل استثمارات إنتاجية ويتم الرتكيز
على خارج الكويت ،وما نقوله حنن ويركز عليه اإلخوة النواب هو أن يتم
االستثمار يف البحرين فقال ،وأعتقد أننا جيب أن نعطيهم حرية االستثمار
مادام االستثمار مدروسًا ومضمونًا ومقيمًا بشكل سليم ،أما أن حنصر 45
االستثمار يف البحرين فالبحرين سوقها حمدودة بالقياب ــ مثالً ــ بسوق
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اململكة العربية السعودية أو سوق اإلمارات ،ولكن املطلوب أن تكون هناك
موازنة بني االستثمارات احمللية واالستثمارات اجملدية على نطاق دول جملس
التعاون والوطن العربي والعامل ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األخ السيد حبيب مكي واألخ
الدكتور عبدالعزيز أبل مل يرتكا لنا شيئًا للحديث عنه .يف البداية أشكر 41
اإلخوة واألخوات على كل مالحظاتهم حول تقرير اللجنة .حنن اليوم عندما
ننظر إىل احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة ،فإننا نتعامل معه
بالطريقة نفسها اليت نتعامل بها مع احلسابات اخلتامية لوزارات الدولة،
ووجود تقرير ديوان الرقابة املالية أعطى ثقالً أكرب هلذا احلساب مقارنة
حبساب أي وزارة خدمية ،باعتبار أن احلساب االستثماري املوجود واملقتطع 45
من سيولة قد حنتاج إليها اليوم يف أمور الدولة وخاصة مع وجود دين عام وغري
ذلك؛ يعطينا ثقة بأن إدارة هذا احلساب تتم حبسب املعايري الدولية املعتمدة.
وكما قال األخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن املادة  4من القانون رقم  48لسنة
4116م ذكرت بكل وضوح أن ما يقتطع هو دوالر واحد ويكون فقال عن
كل برميل نفال خام يصدر خارج البحرين ،فهناك حمدودية بالنسبة إىل 41
القدرة اليت نتبعها كل سنة باالقتطاع من التصدير وعليه تستثمر األموال.
خبصوص اجلزئية اليت تطرق إليها األخ خليل الذوادي ،كنا نهد :إىل
إيصال رسالة واضحة وهي أننا جيب أن نستثمر هذه األموال يف أحسن الصور
املمكنة لتحقيق عائد يكون حبسب مواد القانون الصادرة وحبسب الالئحة
الداخلية الصادرة ،وتكون االستثمارات من غري أي خماطرة .إذا الحظتم 45
تقارير اللجنة خبصوص احلسابات اخلتامية يف السنوات السابقة فستجدون
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أننا اتبعنا أن يرافق رأي اللجنة وتوصياتها مالحظات ،وهنا اتبعنا األسلوب
نفسه مع احلساب اخلتامي لألجيال القادمة ،فال يوجد أي نوع من التطرق
إىل مالحظة مل يتم األخذ بها من قبل جملس إدارة االحتياطي ،وهذا شيء
طيب ،فنحن اليوم نشيد بنوع التعاون املوجود بيننا وبني وزارة املالية وجملس
إدارة احتياطي األجيال القادمة ،فيوجد تعاون بني اللجنتني املاليتني يف 5
جملسي الشورى والنواب حبيث ننظر فقال إىل احلساب اخلتامي ،وال توجد
لدينا أي من اآلليات اليت تتيح لنا التدخل يف طريقة عمل هذه اجلهة الرمسية
اليت كُلفت حبسب مرسوم وقوانني بأداء مهمة معينة ،ونرى أنها وفقت يف
ظل احملدودية املوجودة بأن يكون هناك نوع من املردود على االستثمار،
ونتمنى أن يكون لديهم اليوم نوع من اخلطوات اليت يتخذونها يف املستقبل 41
بالنسبة إىل اجلهاز اإلداري املوجود ،واجلهاز اإلداري املتمكن من عملية
استثمار بهذا احلجم ،وأعطينا ــ كما ذكر األخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ
مثاالً للكيفية اليت يتعامل بها الصندوق يف دولة الكويت يف هذا احلساب
املماثل ،مع أنه ال ميكن املقارنة بني املوجود هناك واملوجود لدينا ،ولكن
أعتقد أن السياسة ستكون يف اإلطار نفسه ،وعليه أمتنى عندما نراجع 45
احلساب اخلتامي مرة أخرى أن يكون هناك نوع من التواصل لتحقيق العائد
االستثماري اجليد الذي سيحفظ حق األجيال القادمة مبا هو متاح لنا يف
الوقت احلاضر ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتقدم بالشكر إىل اللجنة املالية يف

جملس الشورى وإىل كل القائمني على إدارة مشروع صندوق األجيال 45
املستقبلي ،أشكرهم الشكر اجلزيل ألنهم يف حدود اإلطار القانوني والواقعي
قاموا مبا ميليه عليهم واجبهم يف ظل األحكام املقيدة يف هذا املوضوع .السؤال
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الذي طرحه األخ حممد املسلم له حمله يف ظل التمين الذي مسعته سواء من
رئيس اللجنة األخ خالد املسقطي أو مقررها للتعاون املستقبلي بني اللجنة املالية
يف جملس الشورى واللجنة املالية يف جملس النواب وجملس إدارة هذا الصندوق.
التمين لوحده ال يكفي ،عندما ننظر إىل مسمى القانون ــ صندوق األجيال

املستقبلي أو صندوق األجيال املستقبلية ــ فسنجد أنه يتضاءل مع موارده 5
احملدودة ،مبعنى أن العنوان ال يستقيم إطالقًا مع املوارد احملدودة هلذا
الصندوق ،أنا لن أقيس البحرين بالكويت ،وصندوق دعم األجيال القادمة يف
الكويت بالصندوق املوجود لدينا حاليًا الذي يتضاءل أمام الصندوق الكوييت
نظرًا إىل ضخامة ميزانياتهم ومواردهم الطبيعية ،ولكن ما دامت هناك نية

للتعاون بني اجلهات املعنية بهذا الصندوق فقد آن األوان للتفكري يف تعديل هذا 41
املرسوم بقانون فيما يتعلق باملوارد املالية إذا أردنا أن يكون املسمى مسمى فعليًا
ألننا نقصد محاية األجيال عند حدوث أي كوارث طبيعية أو غري طبيعية
مستقبالً يف ظل تضاؤل املوارد الطبيعية يف مملكة البحرين ،واملبالغ الناجتة
عن هذا الصندوق ال تكفي ،كم املبلغ املوجود حاليًا يف هذا الصندوق؟ كيف
نواجه به حاالت مستقبلية أو حنمي به شبابنا أو األجيال املستقبلية يف مملكة 45
البحرين؟ إذا مل نفكر من اآلن يف تعديل موارد هذا الصندوق واخلروج من
حمدودية هذه املوارد فلن يكون هذا الصندوق إال كفتات نتغنى به يف
املواسم ،وامسحوا لي على هذا التعبري؛ فكم املبلغ الناتج عن هذا الصندوق؟!
هناك جملس إدارة يتقاضى مكافآته ،هل من هذه املوارد أو من صندوق آخر

فهذا شيء مهم ،وتقرير احلساب اخلتامي يبني أن هناك اخنفاضًا يف بعض 41
السنوات ،ويف ظل االخنفاض واالرتفاع إذا مل تعدل موارد هذا الصندوق مبا
يكفل تسميته التسمية احلقيقة حلماية األجيال املستقبلية فال أعتقد أن هناك
تأثريًا يستحق أن يصر :على هذا الصندوق ،تأثري أن يكون هناك حساب من
ديوان الرقابة املالية ،وأن تكون اللجنتان يف غرفيت السلطة التشريعية تتناوالن

هذا احلساب يف ظل حمدوديته كمبلغ ويف ظل حمدودية موارده .آن األوان 45
للحكومة وللسطلة التشريعية أن تفكر يف تعديل موارد هذا الصندوق ليستقيم
مع مسماه وحيقق اهلد :من إنشائه وهو محاية األجيال املستقبلية ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت أتوقع أن يوجه إىل اللجنة سؤال عن 5
سبب ارتفاع العائد من  565646111إىل أكثر من  43مليونًا؟ لألمانة فإن
االستثمارات زادت ،فقد كانت يف عام 4144م  3166946111دينار واآلن
وصلت إىل  446مليونًا ،ويف احلقيقة فإن الـ  446مليون دينار ليست كلها
استثمارات جديدة بل االستثمارات اجلديدة ما هي إال  69مليون دينار ،مبعنى
أن مجيع االستثمارات  446مليونًا بعد إعادة تقييمها؛ وعليه فإن من تلك 41
العوائد مبلغ  664916111دينار من إعادة تقييم االستثمارات بقيمتها السوقية،
أما الباقي وقدره  364116111فهي األرباح احلقيقية أو العائد احلقيقي ،هذا
ما أردت توضيحه ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أعتقد أن معظم األسئلة متت اإلجابة عنها ،ما عدا سؤال األخ
حممد حسن باقر رضي الذي وجهه إىل وزارة املالية ،تفضل األخ حممد حسن
باقر رضي.

41

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السؤال خبصوص التأمني على االستثمارات،
هل هو موجود أم ال؟ حيث إنه حلماية هلذه االستثمارات ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األخ إمساعيل عبدالنيب املرهون الوكيل املساعد 45
للموارد واملعلومات بوزارة املالية.
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الوكيل املساعد للموارد واملعلومات بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل رئيس وأعضاء اللجنة .يف
احلقيقة أود بدايةً أن أشيد بالتعاون املثمر بني جملسكم املوقر وبني وزارة
املالية وباخلصوص مع جملس احتياطي األجيال القادمة .بالنسبة إىل سؤال األخ
حممد حسن باقر رضي ،ال يوجد تأمني على االستثمارات ،ويف احلقيقة ليس 5
لدي إجابة عن هذا السؤال ألنين مل أعلم أن هناك تأمينًا على املستثمر! أما
بالنسبة إىل ما تفضل به األخ الدكتور عبدالعزيز أبل وأيضًا األخ السيد حبيب
مكي هاشم ،فهم (كفوا ووفوا) ،وأنا عاجز عن شكرهم ،وأرد شكركم
بشكر متبادل ،وأعتقد أنه كان من املفرتض أن يقوما باإلجابة عن سؤالك
قبل أن أجيبك أنا شخصيًا ألنه ال يوجد تأمني ،وإذا كان لديك أنت معلومة 41
عن ذلك فبإمكانك إفادتنا بها ،ولكنين يف احلقيقة مل أمسع عن ذلك،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
45

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
41

هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .وقبل أن أرفع اجللسة ،لدينا اقرتاح مقدم من األخ مجعة 45
حممد الكعيب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة بأخذ الرأي النهائي على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر باملرسوم بقانون
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رقم ( )43لسنة 4984م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته املعدلة ــ املقدم
من جملس النواب) ،يف هذه اجللسة بدالً من تأجيله إىل االجتماع القادم.
وسنطلب اآلن من اجمللس التصويت على طلب األخ مجعة حممد الكعيب ،ويف
حال موافقتكم سو :نصوت عليه ،فهل يوافق اجمللس على طلب األخ مجعة
حممد الكعيب بالتصويت على مشروع القانون بصفة نهائية فورًا؟

5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن سو :نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون 41
فورًا .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم على أخذ
الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً باالسم)

العضو مجعة حممد الكعيب:

45

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
41

موافقة.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
45

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
5

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
41

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

45

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحــن عبداحلسني جواهري:
41

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.

العضو لولوة صاحل العوضي:
موافق.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
41

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

45

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
41

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
45

العضو هالـــــة رمـــــزي فايــــــــــــز:
موافقة.

النائب األول لرئيس اجمللس مجال حممد فخرو:
موافق .موافقة باإلمجاع ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة
31

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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