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مضبطة اجللسة الثانية والثالثني
دور االنعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث
الرقــم:

21

31

التاريخ 21 :شعبـــان 2435هـ
 21يـونيـــــــــو 1124م
عقد جملس الشورى جلسته الثانية والثالثني من دور االنعقاد العادي

25

الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة االجتماعات الكربى مبقر اجمللس
الوطين بالقضيبية ،عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم اخلميس
الثامن عشر من شهر شعبان 2435هـ املوافق السادس عشر من شهر يونيو
1124م ،وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد مجال حممد فخرو النائب األول 11
لرئيس جملس الشورى ،وحضور أصحاب السعادة أعضاء اجمللس ،وسعادة
السيد عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام جمللس الشورى.
15

وقد مثل احلكومة كل من أصحاب السعادة:
 - 2السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
 - 1الدكتور حسن بن عبداهلل فخرو وزير الصناعة والتجارة.
 - 3الــد كتور مجعــة بــن ألــد الكعــؤ وزيــر شــؤون البلــديات والتخطــي
العمراني.
 - 4السيد رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف البحرين املركزي.
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كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 2السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
5

الشورى والنواب.
 - 1السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرلن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:

21

 - 2املقــدم حممــد لــد البنعلــي مــدير إدارة اعلــيم الســياقة بــاإلدارة
العامة للمرور.
 - 1املــالزم أول خالــد مبــارس بــوقيس القــائم ب عمــال رئــيس شــعبة
الشؤون القانونية باإلدارة العامة للمرور.

25

 من وزارة الصناعة والتجارة:
 - 2السيد نادر خليل املؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
 - 1السيد ليد يوسف رلة الوكيل املساعد للتجارة احمللية.
 - 3السيد علي عبداحلسني مكي مدير إدارة شؤون الشركات.

11

 - 4الدكتور حممد جابر عبدالعليم املستشار القانوني.
 من وزارة املالية:
 السيدة ندى صاحل الشبعان أخصائي شؤون جلسات أول.
 مصرف البحرين املركزي:

15

 - 2السيد عبدالرلن حممد الباكر املدير التنفيذي لرقابة
املؤسسات املالية.
 - 1السيد علي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة األسواق املالية.
 - 3السيدة بتول حممد حمسن ــ حمامية.
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كما حضرها الدكتور ألد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام املساعد لشؤون
العالقات واإلعالم والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني
باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي 5
األمانة العامة ،ثم افتتح سعادة النائب األول للرئيس اجللسة:

النائب األول للرئيس:
بسم اهلل الرلن الرحيم ،نفتتح اجللسة الثانية والثالثني من دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء 21
األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة .افضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورلة اهلل وبركااه ،وأسعد 25
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة صاحب
املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس للسفر خارج اململكة،
وأصحاب السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :عبدالرلن حممد مجشري،
والدكتور عبدالرلن عبداحلسني جواهري ،وخالد عبدالرسول آل شريف
للسفر خارج اململكة ،والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر يف مهمة رمسية 11
بتكليف من جهة أخرى ،وفؤاد ألد احلاجي لوفاة املغفور له بإذن اهلل اعاىل
ابن عم زوجته ،وحممد هادي ألد احللواجي لظرف صحي طارئ منَّ اهلل
عليه بالصحة ،وخالد عبدالرلن املؤيد لظرف خاص ،وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة
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اجللسة احلادية والثالثني ،فهل هناس مالحظات عليها؟ افضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على الصفحة  45حتديدًا ،ألنه 5
مل يرد فيها ما ذكراه على لساني خبصوص الرد على األخ فؤاد احلاجي،
حيث ذكرت أن الالئحة الداخلية ال متنع أي عضو من إبداء رأيه حتى وإنْ
كان له رأي آخر يف اللجنة حبسب مربرات هذا الرأي ،وهذا مل يرد يف
املضبطة ف رجو اثبيته ،وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

25

النائب األول للرئيس:
إذن اقر املضبطة مبا أجري عليها من اعديل .لدينا بيان بش ن اوجيهات
جاللة امللك املفدى لدى ارؤسه جلسة جملس الوزراء يوم أمس ،افضل األخ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءاه.
11

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بش ن اوجيهات جاللة
امللك املفدى لدى ارؤسه جلسة جملس الوزراء يوم أمس :اابع جملس الشورى
باهتمام بالغ التوجيهات امللكية اليت افضل بها حضرة صاحب اجلاللة امللك
لد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،جبميع 15
وزارات الدولة بتطبيق القوانني املرعية ،وذلك خالل ارؤس جاللته ــ رعاه اهلل ــ
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 25

1124/1/21م

املضبطة 31

جلسة جملس الوزراء يوم أمس .إن جملس الشورى ليُشيد مبا أكداه
التوجيهات امللكية السامية بالتحقيق حول القي أفراد ومؤسسات مساعدات
خارجية للتدريب على ما ال يتفق مع القوانني املرعية وحماسبة املتورطني.
منوهني يف الوقت ذااه باملبادرة السريعة لصاحب السمو امللكي األمري خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه ،الذي كلف مجيع 5
الوزارات واألجهزة احلكومية باالنتهاء من حتقيقااها الواردة يف التوجيه
السامي يف غضون شهر ،ورفع النتائج إىل جملس الوزراء متهيدًا لعرضها على
العاهل املفدى .ويؤكد جملس الشورى أن الوحدة الوطنية اُحصن اجملتمع من
املؤامرات واسد باب التدخالت يف الش ن الداخلي للمملكة ،حيث يُشدد
اجمللس على أن األمن الوطين يُشكل حمورًا حساسًا للبحرين ،ومس لة دقيقة 21
اتطلب رؤية شاملة وقرارات حازمة اُعزز دور واستقرار اململكة ،واُسهم يف
حتقيق املزيد من املكتسبات الوطنية الشاملة ،واإلجنازات املشرفة اليت يعم
خريها وعطاؤها على الوطن واملواطنني ،وشكرًا.
25

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل
الواردة ،افضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة 11
بن ألد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون بش ن مكافحة الغش التجاري املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )33لسنة 1124م ،وذلك إلعادة النظر يف املادة ()21
من املشروع .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع
قانون بش ن وقاية اجملتمع من مرض متالزمة العوز املناعي املكتسب 15
(اإليدز) ،ومشروع قانون بش ن وقاية اجملتمع من اإليدز ولاية حقوق
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املتعايشني مع الفريوس( ،املعدين يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من
جملس النواب) .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل املادة األوىل من القانون رقم ()23
لسنة 2735م بش ن انظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة،
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) .وقد متت إحالته إىل 5
جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون
بتعديل املاداني ( )11و( )12من القانون رقم ( )23لسنة 2735م بش ن انظيم
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة( ،املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب) .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع
21

إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
ب خذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )54لسنة 1111م بش ن الالئحة الداخلية جمللس النواب ،املرافق 25
للمرسوم امللكي رقم ( )41لسنة 1124م ،وقد وافق اجمللس على مشروع
القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
11

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .سنقدم اآلن مناقشة البند
اخلاص بتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 15
( )12لسنة 1112م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )21لسنة 1124م .وأطلب
من األخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب اثبيت التقرير ومرفقااه يف
املضبطة.
5

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

(أغلبية موافقة)
21

النائب األول للرئيس:
إذن يتم اثبيت التقرير ومرفقااه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )141
25

النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .افضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرلن الرحيم ،صباح اخلري 11
مجيعًا .بتاريخ  13مايو 1124م أرسل صاحب املعالي السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس اجمللس إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية نسخة من مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )12لسنة 1112م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )21لسنة
1124م؛ ملناقشته ودراسته وإعداد اقرير بش نه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه 15
على اجمللس املوقر .ناقشت اللجنة مشروع القانون يف ثالث اجتماعات ،حيث
متّ استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار
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القانوني لشؤون اللجان باجمللس واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس،
وا كدت اللجنة من سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية
وفقــًا لرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى .وقد
استعرضت قرار جملس النواب ومرفقااه ،كما است نست برأي ممثلي وزارة
الصناعة والتجارة ،ومصرف البحرين املركزي الذين شاركوا يف اجتماع 5
اللجنة بتاريخ  22يونيو 1124م ،هذا وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )12لسنة 1112م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )21لسنة 1124م،
ووجدت أن مربرات مشروع القانون اتمثل يف أن التطبيق العملي لقانون
الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 1112م؛ قد 21
كشف عن احلاجة إىل مسايرة متطلبات احلركة التجارية وما استجد من
نظم مرنة يف إدارة الشركات التجارية ،وإن من ش ن هذا التعديل أن يزيد من
القدرة على مواكبة املستجدات اليت اشهدها احلياة التجارية ،وعلى اذليل
املعوقات يف جمال ا سيس الشركات التجارية ،واعزيز ارايب مملكة
البحرين يف التصنيفات واملؤشرات الدولية ،واستكمال حتديث منظومة 25
القوانني والتشريعات التجارية ،مبا يتواكب مع رؤية البحرين االقتصادية لعام
 ،1131واعزيز القدرة التنافسية لدى االقتصاد الوطين .كما رأت اللجنة أن
من ش ن مشروع القانون اشجيع رأس املال األجنؤ لالستثمار يف مملكة
البحرين ،وزيادة احلرية يف عملية الت سيس ،ورفع الكثري من الشروط اليت
اقيد عملية الت سيس والك املتعلقة ب سهم الشركات ،حيث اسمح بعض 11
التعديالت بالتصرف يف األسهم واحلصص املمثلة لرأس املال األجنؤ بدون
التقيد مبدة زمنية حمددة .كما قصّر مشروع القانون الشروط املتعلقة بالوفاء
بقيمة األسهم كاملة ،وفتح الباب أمام املؤسسني للشركات املساهمة ب ن
يكتتبوا ب ي نسبة من األسهم من رأس املال طاملا مل يقل عن  .%21مت إعداد
مشروع القانون بهدف املساهمة يف اعزيز التنافسية االقتصادية من خالل 15
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اوفري بيئة اقتصادية أو بيئة أعمال متطورة اقدم كل أوجه املعاونة
والتسهيالت اليت اتطلبها االستثمارات والشركات التجارية ،وابسي
إجراءااها القانونية واإلدارية ،واكريس مبادئ احلوكمة والشفافية .إن
مشروع القانون يت لف فضالً عن الديباجة من مخس مواد :املادة األوىل،
اضمنت استبدال نصوص جديدة بنصوص حالية .أما املادة الثانية فهي انص 5
على إضافة مواد جديدة إىل قانون الشركات التجارية املاثل أمامكم .وأما
املادة الثالثة فهي انص على استبدال بعض العبارات الواردة يف القانون .واملادة
الرابعة انص على إلغاء مواد من القانون .وأخريًا ،املادة اخلامسة هي مادة
انفيذية .وبناء على االستعراض ،واملناقشة اليت دارت أثناء االجتماع يف
اللجنة ،قررت اللجنة املوافقة على ما انتهى إليه جملس النواب بش ن مواد 21
مشروع القانون .وعليه اوصي اللجنة باملوافقة على مشروع القانون من حيث
املبدأ ،واملوافقة على مواده كما وردت افصيالً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
25

شكرًا ،هل هناس مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 15
مادة ،افضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الديباجة :اوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على الديباجة؟ افضل األخ الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،القوانني اليت أشري إليها يف الديباجة كما 21
وردت من احلكومة أصح من التعديالت اليت أدخلها جملس النواب ،فلذلك
من املفرتض أن يوافق اجمللس ــ حبسب رأيي ومن الناحية القانونية ــ على
الديباجة كما وردت يف مشروع القانون املقدم من احلكومة ،وشكرًا.
25

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
11

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة على مقدمة هذه املادة كما جاءت
من احلكومة.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على مقدمة هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

21

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مقدمة هذه املادة؟
25

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر مقدمة هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر
اللجنة.

11

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)55اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
15

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)
5

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)15اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 21
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

25

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

11

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( )35البند (د) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما
جاءت من احلكومة.
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15

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)14اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 25
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

11

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

15

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)217اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت رباب عبدالنؤ
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على هذه املادة فق  ،كما 21
أذكر أن هذه املادة جاءت يف األصل ب ن يصدر الوزير لوائح انفيذية لتحديد
احلد األدنى لرأس املال ،حاليًا أُلغي هذا النص ومت اغيريه إىل نص املادة 12
مكررًا ،والذي يقول« :جيوز للوزير املعين بشؤون التجارة أن يصدر قرارًا
بتحديد احلد األدنى لرأس املال» ،من وجهة نظري أن النص األصلي يف
القانون هو األفضل ،ألن اللوائح التنفيذية ستسري على اجلميع بتحديد احلد 25
األدنى بالنسبة إىل الشركات ،لكن بتغيريه إىل قرارات اصدر عن الوزير
فإني أخشى أن يتم حتديد نوعية الشركات أو شركة بعينها لتحديد رأس
ماهلا بدون أن يعمم ذلك على الشركات كلها ،وقد يكون هناس نوع من
التمييز لبعض الشركات .يف النص األصلي اوجد عبارة اقول« :وحيدد رأس
مال الشركة من قبل املؤسسني ،وجيب أن يكون كافيًا لتحقيق 11
أغراضها» ،يف رأيي أنها عبارة غري مفهومة ومبهمة ،وكنت أمتنى لو أنها
عُدلت ،فمن يستطيع حتديد مدى كفاية الشركة لتحقيق أغراضها غري
وزارة التجارة؟! فبالتالي أرى أنه من املفرتض اعديل هذا النص ،وأن النص
األصلي يف القانون خبصوص اللوائح التنفيذية أفضل من القرارات الوزارية،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة األصلية عندما جاءت أعطت جوازية 5
للوزير املعين بتحديد رأس املال وإعطاء موافقته عليها ،وكلنا نعلم أن أي
مؤسس شركة يف جمال معني هو أدرى حباجته إىل رأس املال الكايف ،وال
حيتاج إىل أن يوكل هذه املهمة إىل الوزير املعين بشؤون الشركات ،فالقانون
برمته جاء ليتواكب مع التطورات األخرية ،وشكرًا.

21

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص وإن ورد بصيغة «بقرار» إال أنه قرار 25
انظيمي ،ألنه ليس املقصود به الشركة حبد ذااها وإمنا قطاعات وأنشطة
معينة ،والقرارات قد اكون فردية وقد اكون انظيمية ،فالعربة يف حقيقة
النص ،والنص هنا واضح أنه يقصد به أنه قرار انظيمي بتحديد أنشطة أو
قطاعات معينة يصدر فيها قرار عن الوزير املختص بتحديد نسب رأس مال يف
11

هذه الشركات ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ الدكتور حسن بن عبداهلل فخرو وزير
الصناعة والتجارة.

15

وزير الصناعة والتجارة:
شكرًا معالي الرئيس ،ردًا على اساؤل األخت رباب العريض ،فرأس
املال كان حوله الكثري من األخذ والرد وخصوصًا أن هناس الكثري من
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الدول املتقدمة ،فمس لة رأس املال ألغيت من قوانني الشركات وأنظمتها
أصالً ،وكانت هناس بعض اجلهات ــ ومن كبار املسؤولني أيضًا ــ يف
اململكة رأت أن رأس املال يقيد العمل التجاري ،والشركات يف األخري إما أن
اكون فاعلة وماضية يف عملها أو ال ،فمس لة رأس املال ذات طابع ثانوي،
لذا رأينا من خالل التعديل احلالي أن يكون هناس اوافق بني املؤسسني أو 5
الشركة وبني الوزارة أو الوزير بالذات يف حدود ما هو معقول ،وهو يف حد
ذااه عبارة عن جمموعة من الشروط اليت حتاول ضب

هذا املوضوع ب كرب

قدر ممكن ،وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25

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

(أغلبية موافقة)
11

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)227اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 15
احلكومة.
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النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( )233الفقرة األوىل ــ البند (ج) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه 25
املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

11

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

15

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

31
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( )235الفقرة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت رباب عبدالنؤ
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بودي لو مت اوضيح هذه املادة ،هل حبسب 21
مفهوم هذا النص أن كل من ميلك أقل من  % 21ليس له حق التعيني أو حق
التصويت؟ حبذا لو مت افسري هذه املادة؛ ألنها يف رأيي مقيدة بعض الشيء،
وشكرًا.
25

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ الدكتور حسن بن عبداهلل فخرو وزير
الصناعة والتجارة.

وزير الصناعة والتجارة:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل جملس اإلدارة أو املؤسسني هناس 11
الكثري من األفكار احلديثة حول ذلك أيضًا ،وكان هناس ا كيد من قبل
مجيع أعضاء جملس اإلدارة ب ن يكونوا من املساهمني ،وهذا أسلوب غري
متبع يف الدول املتقدمة مطلقًا ،يف الشركات الكربى العاملية نرى عددًا
كبريًا من األعضاء ،فعلى سبيل املثال شركة (بوينج) اساهم فيها شركة
()EXXON

و(BANK

 )CITIوغريهما من الشركات املساهمة ،ألنه كلما 15

اعددت نوعية املوجودين وعددهم يف جملس اإلدارة كلما أعطيت الشرعية
أكثر هلذه الشركة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
يا أخت رباب ،النص القديم كان يعطي احلق (اختياريًا) إما بالتعيني
أو بالتصويت بنسبة  ،%21وهذا حق مكتسب حبسب القانون ،والتخصيص
فق ملن ميلك  %21حيث أعطي احلق بتعيني عضو ،ومن حقه استخدام هذا
احلق أو ال ،أما يف القانون السابق فقد كان إلزاميًا ،فهو يقول« :لكل من 5
ميلك  %21أن يعني ،»...افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أفهم من ذلك أنه من ميلك أقل من  %21ال
ميلك حق التعيني يف جملس اإلدارة ،وبالتالي فإن ما قالته األخت رباب 21
العريض فيه من الوجاهة ،إذن من ميثل من اقل حصتهم من صغار املساهمني
يف الشركة يف جملس اإلدارة؟ وحنن نعلم أن حق التصويت ال يطبق عليهم،
لكن عجز املادة يقول« :ويسق حقه يف التصويت يف النسبة اليت يتم التعيني
عنها» ،مبعنى أنه يسق حقه يف النسبة اليت قام بالتعيني فيها ،وبالتالي هل
25

ميلك حق التعيني فيما زاد أم فيما قل؟ اشرح لي هذا األمر.

النائب األول للرئيس:
اسهيالً على سعادة الوزير أقول ــ مثالً ــ لو كان هناس شركة عدد
أعضاء جملس إداراها  21أشخاص ،وشركة أو شخص ميلك ما نسبته %25
فلهم احلق يف الـ  21باملائة األوىل أن يعينوا فردًا وما ابقى من النسبة ــ يعين الـ 11
 %5ــ فلهم أن يصواوا فيها يف انتخابات اآلخرين ،ومن حقهم أيضًا أال يعينوا
أحدًا ويستخدموا الـ  %25يف االنتخابات ،وبالتالي من ال ميلك نسبة %25
ميارس حقه يف االنتخاب ،هل هذا واضح؟
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،هل يعين ذلك أنه ليس من حقه اجلمع بني التصويت
والتعيني؟
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النائب األول للرئيس:
يعين إذا عينت يف الـ  %21فال استخدمها يف االنتخاب ،ولكن إذا مل
اعني يف هذه النسبة فلك أن استخدمها يف االنتخاب .هل هناس مالحظات
أخرى على هذه املادة؟

5

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

21

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ

25

مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( )213الفقرة (أ) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما
جاءت من احلكومة.

11

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

15

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)273اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 5
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

21

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

25

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ

11

مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)113اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

15

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)111اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 21
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

25

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

11

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ

15

مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)134اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
31
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النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( )147البند (هـ) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل 25
الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:

11

شكرًا سيدي الرئيس ،نص هذه املادة هو نص املادة  114نفسه،
واإلضافة الوحيدة يف املادة  114هي عبارة «ويقسم إىل حصص متساوية
القيمة» ،لذلك أرى االكتفاء بإحدى املاداني ،وال أعرف ما هي احلكمة من
15

هذه اإلضافة؟

النائب األول للرئيس:
إذا ارجع إىل املادة نفسها فسرتى أنها اتكلم عن شركات معينة،
واملادة  114اتكلم عن شركات معينة أخرى ،افضلي األخت الدكتورة بهية
جواد اجلشي.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرى أن نص البند (هـ) ونص املادة 111
ونص املادة  217كلها نفس النص بالضب  ،ملاذا التكرار ثالث مرات يف
القانون نفسه؟
5

النائب األول للرئيس:
ألن كل مادة اتكلم عن نوع معني من الشركات...

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
النص نفسه ال يوجد نوع معني من الشركات ،النص نفسه بالضب

21

مكرر مع مراعاة املادة ...12

النائب األول للرئيس:
يا دكتورة بهية ،لو ارجعني إىل قانون الشركات فستجدين أن هناس
أبوابًا ،وكل باب يغطي نوعًا معينًا من الشركات ،حيث كان القانون يف 25
السابق له شكل معني ،أما التعديل اآلن فهو يسري على كل املواد وهذا
يتطلب التعديل بندًا بندًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

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

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)114اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

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

(أغلبية موافقة)
25

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)171اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 11
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

15

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

31

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

( ) 31

1124/1/21م

املضبطة 31

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)173اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 5
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

21

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

25

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ

11

مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)343اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

15

النائب األول للرئيس:
هل هناس 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 اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.

21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)341اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
25

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

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

15

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة الثانية :اوصي اللجنة باملوافقة على مقدمة هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على مقدمة هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر مقدمة هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية،
افضل األخ مقرر اللجنة.

25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13مكررًا 21 :مكررًا بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
11

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ 31
مقرر اللجنة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 37

1124/1/21م

املضبطة 31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13مكررًا  351 :2مكررًا بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
25

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13مكررًا  13 :1مكررًا بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة
11

باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟
15

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

31

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13مكررًا  5 :3مكررًا بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة 5
باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟
21

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟
25

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.
11

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13مكررًا  12 :4مكررًا بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة
باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.
15

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13مكررًا  351 :5مكررًا  2بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة 21
باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟
25

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟
11

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( )312البند (ي) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.
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15

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة الثالثة :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
11

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة الرابعة :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

21

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

25

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:

11

املادة اخلامسة :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
15

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

21

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد
مضي ساعة؟

25

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يُقر ذلك .افضل سعادة األخ الدكتور حسن بن عبداهلل فخرو وزير

11

الصناعة والتجارة.

وزير الصناعة والتجارة:
شكرًا معالي الرئيس ،يسعدني بكثري من االمتنان أن أاقدم
بالشكر إىل اجمللس املوقر ،وأخص بالشكر أعضاء جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية واألخ خالد املسقطي رئيس اللجنة ،واألخ السيد حبيب مكي 15
مقرر اللجنة على العمل الدؤوب الذي قاموا به ملراجعة هذا القانون ،واملوافقة
على اعديل بعض البنود ،وكما ذكر األخ مقرر اللجنة أنه بال شك أن
املوافقة على مشروع القانون هذا اعد خطوة اقدمية إىل األمام ،آخذًا بعني
االعتبار التغيريات االقتصادية الكثرية يف العامل ،واألهم من ذلك أنه كان
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هناس عدد كبري من النواقص يف القانون السابق وقد مت اعديلها واشذيبها،
وبالتالي حنن نشعر بالكثري من االمتنان والشكر ،ونتمنى التوفيق لكم
ولنا ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة اقرير اللجنة املشرتكة بني جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين وجلنة الشؤون املالية االقتصادية خبصوص املشروع بقانون بش ن
صندوق اعويض املتضررين من حوادث املركبات ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )11لسنة 1121م ،افضل األخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة.

21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب اثبيت التقرير ومرفقااه يف
املضبطة.

25

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

(أغلبية موافقة)

11

النائب األول للرئيس:
إذن يتم اثبيت التقرير ومرفقااه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )222

15

النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .افضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرلن الرحيم .استلمت اللجنة
املشرتكة بني جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين وجلنة الشؤون
املالية واالقتصادية كتاب معالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى املؤرخ يف  13مايو 1124م ،والذي مت مبوجبه اكليف اللجنة 5
املشرتكة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بش ن صندوق اعويض املتضررين
من حوادث املركبات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 1121م ،على
أن اتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد اقرير يتضمن رأي اللجنة بش نه.
وادارست اللجنة املشرتكة مشروع القانون املذكور ،واستعرضت قرار
جملس النواب ومرفقااه بش نه ،واطلعت على رأي جلنة الشؤون التشريعية 21
والقانونية مبجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية ،وابني للجنة أن مشروع القانون يهدف إىل
إنشاء صندوق لتعويض املتضررين من حوادث املركبات اليت اشهد اصاعدًا
مستمرًا ،وذلك يف احلاالت اليت يصعب فيها على املتضررين من حوادث
املركبات احلصول على التعويض ،وي اي هذا املشروع بقانون بالتوافق مع 25
التوجه العاملي لتطبيق أفضل املمارسات الدولية ،واعزيز دور قطاع الت مني يف
لاية أفراد اجملتمع ،عن طريق اقديم التعويض املناسب ملن يستحقه من
املتضررين الذين مل يتمكنوا من احلصول عليه ألسباب خارجة عن إراداهم.
ويت لف املشروع بقانون ــ فضالً عن الديباجة ــ من مخس وعشرين مادة يف
مثانية فصول ،حيث خصص الفصل األول من القانون للتعاريف واألحكام 11
العامة .أما الفصل الثاني فقد خصص للحديث عن أهداف الصندوق ونطاق
التغطية اليت يكفلها .فيما اناول الفصالن الثالث والرابع من القانون بيان
األحكام املتعلقة مبجلس إدارة الصندوق ،واللجنة املسؤولة أمام هذا اجمللس
عن سري أعمال الصندوق .أما الفصل اخلامس من القانون فقد خصص لبيان
مالية الصندوق وموارده اليت اتكون من النسبة اليت اراضت شركات 15
الت مني املساهمة بها يف موارد الصندوق ،مبا يعادل  %2من إمجالي أقساط
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الت مني املكتتبة على املركبات لدى كل شركة أو مبلغ مخسة آالف دينار
أيهما أكثر ،مع قبول هذه الشركات بعدم حتميل عبء هذه املساهمات على
عااق أصحاب وثائق الت مني لديها .كما يندرج ضمن موارد الصندوق
املساعدات والتربعات واملنح اليت ارد باسم الصندوق من الغري ويقرر جملس
إدارة الصندوق قبوهلا ،وعوائد استثمار أموال الصندوق .وفضالً عن ذلك5 ،
فقد اضمن الفصل اخلامس من القانون قواعد استخدام الصندوق ملوارده
املالية .أما الفصل السادس من القانون فقد اضمن قواعد اقديم طلبات
التعويض ،والرجوع بقيمة ما يكون الصندوق قد دفعه من اعويضات على
املتضرر من احلادث ،أو على املتسبب فيه ،أو على شركة الت مني املؤمن
لديها على املركبة املتسببة يف احلادث ،أو على أي جهة أخرى ملتزمة 21
بتعويض الضرر ،حبسب األحوال اليت أوضحتها املادة  11من مشروع القانون.
هذا وقد أورد الفصل السادس قواعد احتساب التعويضات اليت يوفرها
الصندوق ،وفقًا للجدول الوارد يف املادة  .12أما الفصل السابع من القانون
فقد خصص لبيان العقوبات اليت فرضها القانون على خمالفة أحكامه.
وأخريًا ،خصص الفصل الثامن لألحكام اخلتامية .وبعد االستئناس برأي 25
ممثلي مصرف البحرين املركزي ،ووزارة الداخلية ،واملستشارين القانونيني
لشؤون اللجان باجمللس ،واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس؛ قررت اللجنة
التوافق مع جملس النواب على أغلب مواد مشروع القانون ،كما قامت بإجراء
بعض التعديالت الالزمة على بعض مواد املشروع كما هو موضح يف اجلدول
املرفق .وانتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع 11
القانون املذكور ،واملوافقة على التعديالت اليت أجراها على بعض مواد
مشروع القانون بالتفصيل الوارد يف جدول املواد املرفق بتقرير اللجنة،
وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات؟ افضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نود أن نشكر سعادة حمافظ مصرف
البحرين املركزي ومجيع العاملني فيه على التقدم بهذا املشروع النبيل؛ ألنه
يغطي جزءًا كبريًا من املساعدات ملن ال يستطيع احلصول على اغطية
واعويض .كما نشكرهم على مشاركتهم يف كل اجتماعات اللجنة 5
املشرتكة املشكلة لنظر هذا املشروع .ونود أن نشكر قسم البحوث
والدراسات يف جملس الشورى الذي أعد دراسة مقارنة بني هذا املشروع وعدد
من مشاريع الدول العربية ،وهي دراسة جيدة جدًا واستفدنا منها يف اللجنة
ويستحقون الشكر والتقدير عليها وعلى اجلهد الذي بذلوه يف إعدادها .أما
هذا املشروع فقد وصفته ب نه نبيل ألنه يغطي حالتني وهما :أوالً :عائل أسرة 21
فقرية يتعرض حلادث ومن يس ل عن هذا احلادث هو جمهول واويف هذا العائل
فمن يعيل هذه األسرة إذا كانت املركبة اليت اسببت يف هذا احلادث
جمهولة اهلوية ،وال اوجد شركة ا مني أو أي غطاء ميكن أن يعوض هذه
العائلة احملدودة الدخل .ثانيًا :هناس حاالت أخرى هلا أوضاع ال استطيع
بسببها احلصول على ا مني ومنها من انتهى ا مني سياراه بدون علمه وال 25
يستطيع أن يعوض اجملين عليه ماديًا ،وبالتالي عائلة اجملين عليه لن حتصل
على التعويض .وهذا املشروع موجود يف دول كثرية من العامل وخنص منها
اليابان وبعض الدول العربية وهو معمول به ويغطي الكثري من احلاالت اليت
ال استطيع شركات الت مني أن اغطيها ،وبالتالي من خالل اكااف هذه
الشركات بشكل اضامين مع مصرف البحرين املركزي نستطيع أن نغطي 11
هذه الفجوة املهمة يف اجملتمع البحريين عن طريق هذا التعويض ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارس.
15
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،منذ بداية اطالعي على هذا القانون وعندما
اجتمعنا مبصرف البحرين املركزي ووزارة الداخلية مل أكن مقتنعة بهذا
القانون ،ولكن بعد اطالعي على الدراسات واألدبيات املختصة بهذا القانون
اقتنعت اقتناعًا كبريًا جدًا؛ ألن هذا القانون يغطي فئة ال حتصل على أي 5
اعويض اآلن ،وهو مكمل لقانون الت مني اإللزامي ،فهو يسد ثغرة من
الثغرات املوجودة ،ويغطي ــ كما ذكر الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ
حاالت اجتماعية قد اكون مالءاهم املالية صغرية جدًا ،فال يستطيعون أن
ميارسوا حيااهم الطبيعة واحلصول على األموال وخاصة إذا فقدوا عملهم.
وأرى أن هذا القانون ي اي كصورة مجيلة للمسؤولية االجتماعية من قبل 21
شركات الت مني جتاه اجملتمع البحريين ،وأعتقد أن على إخواي أعضاء
جملس الشورى املوقرين املوافقة على هذا القانون؛ ألنه فعالً اوجد فئة ال
حتصل على أي اعويض نتيجة أن املتسبب يف احلادث جمهول اهلوية .ولدي
بعض املالحظات على املادة  5وس ذكرها حني مناقشة هذه املادة ،وشكرًا.

25

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أافق مع ما ذهب إليه إخواني منذ البداية من 11
ا ييد هذا املشروع ،وأمر جيد جدًا أن ابادر احلكومة مبثل هذا املشروع،
وخاصة أن احلاالت اليت عاجلها مشروع القانون وأصبح من حقها احلصول
على التعويض مبوجب هذا القانون؛ كانت من احلاالت الشائعة اليت حتدث،
مثل اراكاب احلادث من قبل جمهول وعدم وجود اغطية ا مينية للمركبة.
والشكر موصول لألخ رشيد املعراج على املضامني اليت وردت يف هذا 15
املشروع ،وإنْ كانت بعض املواد من املمكن أن نتكلم فيها .والشكر
موصول لشركات الت مني اليت بادرت بقبول أن اكون أحد املوارد األساسية
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لتنمية هذا املشروع ،وبالتالي أعتقد أن هناس شرحية كبرية ستستفيد من
هذا القانون ،حيث إنه من واقع عملي نشهد حدوث إصابات كثرية بدون
احلق يف استيفاء التعويض باعتبار أن اجلانب الت ميين مفقود ،وأاى هذا
اجلانب ليغطي هذا األمر .خبالف أن هناس بعض النقاط قد حنتاج إىل أن
يوضحها لنا األخ رشيد املعراج أو أننا سنحتاج إىل اعديلها ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت رباب عبدالنؤ العريض.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعرف أن القانون له أهداف اجتماعية وأنه
سيعوض األشخاص الذين حددهم القانون والذين ال ميلكون غطاء ا مينيًا أو
عندما اكون املركبة جمهولة اهلوية ،وهناس أمور أخرى مثل إفالس املؤمن،
ولكن هذا مشروع مقدم من الدولة ،وكنت أمتنى أن اكون موارده من

ميزانية الدولة وليس من ميزانية املؤمن ،ألنه من سيدفع هذه االشرتاكات يف 25
نهاية املطاف؟ الناس ،سواء املواطنون أو املقيمون ،وبالتالي جيب أال نقول إن
هذه الشركات لن ارفع الت مني ،بل سرتفعه ألن أهداف هذه الشركات
الت مينية رحبية وليست اجتماعية .وأعتقد أن الدولة إذا كانت جادة يف
مساعدة الناس فيجب أن اضع هذه امليزانية ال أن اضعها على عااق شركات
الت مني ،حيث سينعكس ذلك على املواطنني ،مبعنى أننا باعتبارنا مواطنني 11
ومقيمني سنتحمل خط الغري ،وأنا مع هذا القانون ولكننا سنرى ارافاعًا يف
نسبة االشرتاكات الت مينية ،وأعتقد أنه إذا كانت الدولة جادة واريد أن
اتحمل هذه التعويضات فالبد أن اكون املوارد من موارد الدولة ،وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت مجيلة علي سلمان.
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشاطر زمالئي وأشكر حمافظ مصرف
البحرين املركزي على هذا املشروع النبيل ــ كما افضل زميلي الدكتور
الشيخ خالد آل خليفة ــ يف أهدافه ،باإلضافة إىل التزامه حبضور اجتماعات
اللجنة ،حيث أوضح لنا الكثري من األمور والنقاط اليت كانت غامضة على 5
اللجنة مما سهل عملها على سرعة البت يف هذا املشروع .من جهة أخرى ،هذا
املشروع فعالً نبيل يف أهدافه ،وحنن باعتبارنا حمامني أو قانونني ندرس
أكثر من غرينا أهمية هذا املشروع نتيجة احلاالت الكثرية والقضايا اليت
مرت علينا ،فهناس أشخاص كثريون اعرضوا حلوادث ،وسواء مل يتم
التعرف على مراكب احلادث نتيجة فراره أو عدم اسرتشاد اجلهات املختصة 21
ملراكب احلادث أو يكون الشخص غري مؤمن على مركبته أو غريها من
احلاالت اليت نصت عليها املادة  .5وبالتالي أاى هذا املشروع وفتح أبوابًا
كانت مغلقة أمام هؤالء األشخاص الذين انطبق عليهم احلاالت املنصوص
عليها يف القانون؛ لتعويضهم عن األضرار اليت يتعرضون هلا ،سواء األضرار
اجلسدية مثل العجز الكلي الدائم أو العجز اجلزئي أو حاالت الوفاة بالنسبة 25
إىل الورثة عندما يفقدون عائلهم .وال أافق مع الرأي القائل ب ن موارد املشروع
سيتحملها املواطن نتيجة قيام شركات الت مني بزيادة أقساط الت مني ،ويف
احلقيقة كانت هذه املخاوف موجودة وطرحت يف اللجنة على حمافظ
مصرف البحرين املركزي ،حيث كان التخوف من أن اكون نتيجة هذا
املشروع هي حتمل املواطن املؤمن له أعباءه ،ولكن مت اطمني اللجنة ب ن هذا 11
املشروع كان يف األساس مبادرة مباشرة من شركات الت مني بتحمل دورها
التضامين يف اجملتمع من خالل املبادرة بسداد هذا التعويض ،كما مت
الت كد من املبالغ اليت ستكون متوافرة للصندوق واغطي احلاالت املستحقة
للتعويض .باإلضافة إىل أنه من خالل الدراسة اليت أعدها قسم البحوث
والدراسات يف جملس الشورى واطالعنا على القوانني املقارنة ،ااضح لنا أنه 15
يف كل الدول اليت لديها املشروع نفسه ــ وهي دول كثرية ومنها دول من
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جملس التعاون ودول عربية ودول أجنبية ــ من يساهم يف إيرادات الصندوق
مباشرة هي شركات الت مني وليس احلكومة .وأرى أن هذا املشروع أاى
متوافقًا مع كل القوانني املقارنة ،ونؤكد أنه مبادرة مباشرة من شركات
الت مني ،وحنن بدورنا يف اللجنة عندما راجعنا القانون رأينا أن هناس بعض
املواد الضرورية اليت البد من إجراء اعديل عليها وذلك حفاظًا على موارد 5
الصندوق ،حبيث نضمن استمراريته يف أداء الدور املنصوص عليه مبوجب
هذا القانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
21

شكرًا ،افضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا مع اقديري وإمياني باألهداف النبيلة
هلذا املشروع إال أن لدي بعض التساؤالت :ما الحظته يف هذا املوضوع أن
هناس اساويًا يف التعامل مع الضحية اليت اكون غري متسببة يف احلادث وبني 25
الضحية املتضررة اليت اكون متسببة يف احلادث .مثالً شخص صدم بسياراه
شخصًا يعرب الشارع ،فهذا هو املتضرر ،وشخص آخر صدم جدارًا واسبب يف
احلادث بنفسه فنتعامل معه باملعاملة نفسها ،وهذا ــ صراحة ــ ما يقلقين ألن
املتسبب يف احلادث حتى وإنْ اضرر لكنه كان متسببًا يف احلادث ،وأيضًا
هناس إجراءات أخرى ليست هلا عالقة باملوضوع ،هذا هو السؤال األول11 .
السؤال الثاني :بالنسبة إىل موضوع املركبات غري املؤمن عليها ،هناس حالتان
بالنسبة إىل عدم ا مني املركبات :إما أن يكون بسبب عدم القدرة املالية
على الت مني ،وإما أن يكون هناس إهمال من الشخص ،فاملركبة غري املؤمن
عليها جيب معرفة هل صاحبها لديه القدرة على الت مني ومل يؤمنها أم أنه
كان بالفعل غري قادر على ا مني املركبة بسبب القدرة املالية؟ الحظت أيضًا 15
أن هذا القانون عام وشامل جلميع احلاالت مع اختالف احلالة .السؤال
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الثالث :أنا أافق مع األخت رباب العريض فيما ذكراه ،عندما ادفع
شركات الت مني من ميزانيااها هذه النسبة ،فمن أين ا اي ميزانية وإيرادات
شركات الت مني؟ طبعًا من املؤمنني لديها ،إذن هي ليست مبالغ شركات
الت مني بل مبالغ املؤمنني لدى هذه الشركات ،فكيف آخذ مبالغهم وأدفعها
للصندوق؟ ونسبة  %2اليت ادفعها شركات الت مني هي من مبالغ املؤمنني5 ،
فهل سن خذ رأي املؤمنني حول هل سن خذ نسبة  %2من مبالغكم وسنضعها
يف هذا الصندوق؟! أرجو اإلجابة عن هذه األسئلة الثالثة إما من اللجنة وإما
من احلكومة ،وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،باإلشارة إىل بعض اقرتاحات األعضاء اليت
ارغب يف أن اكون احلكومة هي املسؤولة عن متويل هذا الصندوق ،أود أن 25
أؤكد أن مجيع الدول العربية والدول اليت درسنا قوانينها باملقارنة ــ مجيعها
بال استثناء وال دولة واحدة ــ مل اع ِ حق متويل هذا الصندوق للحكومة بل
لشركات الت مني ،ثم إن احلكومة أيضًا ال اقصر يف هذا اجملال ،مثالً:
فيما يتعلق باحلوادث ،هناس مستشفيات للرعاية ،وأيضًا من ناحية اجلانب
النفسي ــ وليس البدني واجلسدي فق

ــ وزارة التنمية االجتماعية اقوم 11

مبساعدة عوائل كثرية من حمدودي الدخل الذين ال يستطيعون الدفع ،إذن
احلكومة غطت هذا اجلانب ،ولكننا هنا يف هذا القانون نتحدث عن
إضافة خدمة معينة ،والقاعدة األساسية هي احلكومة ،وهي ال اتخلى عن
مسؤوليتها هنا ،وما نتحدث عنه يف هذا القانون هو التعويض وما فوق ذلك،
فلذلك أعتقد أن احلكومة اتحمل مسؤوليتها .جيب أن ننظر إىل هذا القانون 15
ب نه اضامين ،يعين ال نستطيع أن نقول إننا ال نريد أن نتضامن ونتكااف يف
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رعاية من هو حمتاج ،وإذا كان الكالم الذي قيل عن هذا الصندوق
صحيحًا فمن باب أوىل أن نطبقه على صندوق التقاعد ،فلماذا ندفع
االشرتاكات يف صندوق التقاعد ألشخاص غري مستحقني؟! ففكرة هذا
الصندوق اضامنية ،ألن التضامن مهم يف هذا القانون .األمر اآلخر ،هناس
نقطة مهمة جدًا أثريت يف اجللسة وهي أن شركات الت مني سوف ارفع 5
أسعارها ،والعكس هو الصحيح ألن فكرة هذا الصندوق أساسًا جاءت من
شركات الت مني وحمافظ املصرف املركزي ،ثم إن هذه الشركات
ستتنافس فيما بينها ،وال ميكن أن ارفع أسعارها ألنها إذا رفعت فستخسر
املؤمنني ،وهذه سوق حرة ،والكل سيحاول ختفيض سعر بوليصة الت مني
لكي حيصل على أكرب عدد من املؤمنني ،وهلذا أعتقد أن التساؤالت اليت 21
أثريت هنا ليست يف مكانها ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ ألد إبراهيم بهزاد.
25

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشاطر اإلخوان الذين اوجهوا بالشكر إىل
مصرف البحرين املركزي الذي ابنى هذا املشروع اإلنساني بالفعل .وقد جاء
هذا املشروع نتيجة احلوادث اليت قد اسجل ضد جمهول ،ويصبح املواطن
البسي ضحية حبيث ال يستطيع أن يعوض ما حصل له من إاالف .يف البداية 11
كانت اراودني أسئلة حول كيفية متويل هذا الصندوق ،ولكن علمت أن
هناس  13شركة ا مني ستسهم يف هذا الصندوق ،وحصيلة نسبة  %2اليت
ستدفعها شركات الت مني سوف اكون يف حدود  111ألف دينار سنويًا،
وهذا املبلغ ــ إن مل ختين الذاكرة وليصحح لي سعادة احملافظ ــ سيدخل يف
هذا الصندوق لتعويض املتضررين ،ولكن لو مل يكن هناس متضرر يف سنة 15
من السنوات واراكمت املبالغ يف الصندوق فما هي اخلطة الستثمار هذه
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املبالغ؟ ألنها مملوكة للشركات ،وهي املساهمة يف هذا الصندوق .ومن
اطرق إىل القول إن شركات الت مني لن ارفع أسعارها ،أنا مت كد من أن
هذه الشركات لن ختسر دينارًا واحدًا ولكن سرتفع األسعار على املؤمّنني
من أجل أن اغطي أي مبلغ اسهم به يف الصندوق ،وهذا أمر طبيعي وال
ميكن إنكاره ،ولكن هل هناس رقابة من مصرف البحرين املركزي على 5
شركات الت مني إذا أرادت رفع األسعار أم أنها ستلتزم باألسعار نفسها؟
أعتقد أن هذا السؤال موجه إىل سعادة احملافظ ،وهل هناس جهة سرتاقب
أسعار شركات الت مني أم ال؟ وشكرًا.
21

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أكرر ما افضل به األخ ألد بهزاد
واألخت رباب العريض ،باعتبار أن شركات الت مني ستخضع لرقابة مصرف 25
البحرين املركزي .ولكن هل املصرف املركزي اليوم سيضمن لنا أن
شركات الت مني لن ازيد أقساط الت مني نتيجة إصدار هذا القانون؟! عندما
نقول إن هذا املشروع غايته نبيلة ــ ولن أختلف مع منْ قرر هذا النبل ــ فكيف
اضمن الدولة أن املواطنني لن يتحملوا بطريقة غري مباشرة أعباء هذا االلتزام؟
عندما نقول إن الدولة مل اقصر فهذا صحيح ،وهي بالفعل مل اقصر ألن 11
املشروع يف حد ذااه عبارة عن فكرة ممتازة جدًا بالنسبة إىل احلاالت اليت
اعاني من هذه املشكلة حاليًا ،ولكن أين التزام الدولة هنا؟ الكالم الذي
افضل به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة جاء بناء على قياسه موضوع الت مني
والضمان االجتماعي على هذا القانون ،وهذا قياس مع الفارق ،هناس نتعامل
مع دولة هلا قيودها وهلا التزامااها ،ولكن هنا حنن نتعامل مع شركات15 ،
وهذه الشركات هدفها يف األول واألخري الربح .حنن نعلم ــ وأعتقد أن
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احملافظ يعلم بذلك ــ أن شركات الت مني اخلاصة بالت مني على حوادث
السيارات لديها مشكلة اعاني منها وذلك لكثرة وجود شركات الت مني
وصغر حجم السوق البحرينية ،ال نقيس شركات الت مني املوجودة يف
البحرين على مثيالاها يف الدول اخلليجية .هل ستكون هذه املساهمة إجبارية
وبالتالي نقول ــ ألن نظام البحرين ال يعرف الضرائب ــ إنها ضمان اجتماعي؟! 5
فهل هذا نوع من الضريبة اليت ستفرض على الشركات؟ وهل نضمن أن
مساهمة الشركات ستكون من أرباحها؟ وبالتالي عندما ن اي ونقول إن
الشركات ملزمة بالدفع من أرباحها فالبد أن اكون هناس سيطرة من
مصرف البحرين املركزي على هذا النوع من الشركات كي ال ا خذ األمر
حجة وارفع أقساط الت مني .حنن نعلم أن هناس نوعني من املسؤولية21 :
املسؤولية الشيئية واملسؤولية املدنية ،أين مفردات املسؤولية الشيئية فيما
يتعلق بهذا القانون؟ مبعنى أن احملاكم اليوم اتجه يف حالة عدم الت مني أو
غري ذلك إىل التزام صاحب املركبة بالتعويض استنادًا إىل املسؤولية الشيئية
حتى لو مل يكن هناس ا مني على املركبة ،ف ين مفردات هذه املسؤولية
الشيئية يف مشروع القانون؟ يف األول واألخري هو قانون مهم جدًا وخاصة 25
للمتضررين من أمثال هذه احلوادث ،ألنه سيسهل عليهم إجراءات التعويض
واملطالبات ،ولكن البد أن نت كد وحنمي املواطنني من اغول الشركات يف
زيادة أسعار أو أقساط الت مني من خالل رقابة مصرف البحرين املركزي
على هذا النوع من الشركات ،وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،أافق مع اإلخوة واألخوات الذين سبقوني يف 15
الكالم حول أهمية هذا املوضوع .من خالل مالحظااي على ما ورد يف
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التقرير أجد أن رأي شركات الت مني مل يؤخذ بعني االعتبار أو مل يست نس
أعضاء اللجنة برأيها .اهلاجس الذي يقلق اجلميع هو :هل مصرف البحرين
املركزي سرياقب شركات الت مني ولن يتحمل املواطن النسبة اليت ستفرض
على هذه الشركات؟ وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع ذكرت يف املداخلة األوىل أن هذا 21
القانون عبارة عن قانون اضامين ،وبالفعل هذا القانون هو اضامين .أوالً:
بالنسبة إىل قضية التخوف من زيادة األسعار على ا مني املركبات ،هذا األمر
غري وارد ألن السوق حرة وعوامل الزيادة والنقصان اعتمد على التنافس
والرحبية يف هذا اجملال ،وحنن اآلن منتلك سيارات وسوف نبحث عن أفضل
سعر لت مينها ،وهذه السوق مفتوحة .ثانيًا :حتى وإن رفعت شركات الت مني 25
األسعار ولّلت املؤمّنني نسبة  ،%2فمن هم املؤمنون؟ حنن املؤمّنون ،وقد
نتعرض ملثل هذه احلوادث سواء كنا نقود السيارة أو نعرب الشارع .ولذلك
عندما قلت إن هذا القانون عبارة عن قانون اضامين فهذا ما كنت أقصده،
مبعنى أنه حتى لو للت شركات الت مني املواطنني نسبة  %2فيجب أن
نرحب بذلك ألنها سوف اغطي جزءًا مهمًا وخاصة لذوي الدخل احملدود11 ،
وهناس إحصائيات يف اإلدارة العامة للمرور والرتخيص ،ويف هذه اللحظة
لديهم حالة وفاة لشخص ال يوجد من يستطيع أن يعيل أهله ،والسبب أنه
اعرض حلادث واويف يف مركبة جمهولة اهلوية؛ وبالتالي حنن يف احلقيقة
جيب أن نشرّع ونتضامن مع هذا املشروع النبيل لكي نغطي هذه الثغرة املهمة
يف جمتمعنا من حيث األعمال اخلريية ومن حيث التضامن ،والتكافل فيما 15
بيننا ،هذا هو النُبل يف هذا املشروع بقانون ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف
البحرين املركزي.
5

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا معالي الرئيس ،بداية أحب أن أشكر جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية على افاعلهما
اإلجيابي مع املصرف يف الفرتة املاضية ،وأنا أقدّر كل املالحظات اليت
طُرحت ،وأنتم اعلمون أن أي قانون البد أن اكون فيه إجيابيات وفيه أيضًا

بعض الثغرات اليت قد انفذ من خالهلا بعض األمور اليت رمبا مل ندركها يف 21
بداية صياغتنا هلذا القانون ،لكن احملصلة النهائية اليت جيب أن نعتمد عليها
هي :ما هي الفائدة األكرب من وجود مثل هذا القانون يف انظيم األمور
اخلاصة باحلوادث اجملهولة اهلوية؟ بعض اإلخوان واألخوات حتدثوا عن مادة
اوقفنا عندها بشكل كبري ،أعين موضوع أن نستخدم املال العام يف انمية
موارد هذا الصندوق ،وكان موقفنا يف مصرف البحرين املركزي حامسًا 25
ب نه ال ميكن حتت أي ظروف أن حنمّل امليزانية العامة أي أعباء إضافية
لدعم هذا الصندوق ،واوصلنا إىل اوافق مع الشركات املعنية بإمكانية
قبوهلم املساهمة مبا يعادل  %2من أقساط الت مني ،وأحب أن أوضح يف هذا
اجلانب نقطة أساسية غُفِلَ عنها يف الكثري من النقاش الذي مت ،وهي أن
ا مني الطرف الثالث ــ والذي ميثل الغالبية العظمى للسيارات يف البحرين ــ 11
حمكوم بالقانون ،واألسعار مل اتغري منذ  27عامًا ،وهذا يغطي نسبة كبرية
من بوليصات الت مني يف البحرين .بالنسبة إىل الت مني الشامل ــ كما أوضح
األخ الدكتور خالد آل خليفة ــ هو حمكوم بظروف السوق ،ولدينا حوالي
 13شركة اعمل يف البحرين يف هذا القطاع ،واألسعار انافسية يف هذا
اجملال ،باإلضافة إىل أنه من واجبات ومسؤوليات مصرف البحرين املركزي 15
الرقابة على أعمال شركات الت مني ،وحنن جزء أساسي من عملنا اليومي
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يذهب يف متابعة مثل هذه األمور ،سواء كانت شكاوى الزبائن أو مستوى
األسعار ،وكل ما يتعلق بعملية الت مني على السيارات يف البحرين .هل حنن
نضمن أنّ الشركات لن اقوم برفع األسعار؟ ال أستطيع أن أعطي هذه اإلجابة
بشكل قاطع ألن القانون ــ كما أوضحت ــ ينظم عملية ا مني الطرف
الثالث ،والظروف اليت حتكمها السوق انظم عملية الت مني الشامل ،وحنن 5
مل نشهد يف الواقع أسعارًا غري معقولة يف الفرتة األخرية ،مع ظروف السوق،
ومع الشكاوى اليت اصلنا ،ومع التدخل املستمر إلدارة الرقابة على أعمال
الت مني يف هذا اجملال .أنا أطلب من اإلخوان واألخوات أن اكون نظرانا
موضوعية يف هذا اجلانب ،وعدم ارس ختوفاانا اقضي على جدوى مثل هذا
الصندوق وأهميته بالنسبة إىل اعويض بعض املتضررين الذين وجدنا من 21
اإلحصائيات املوجودة ،وحبسب افاوت حجم الضرر ،أن هناس اصاعدًا يف
حاالاهم مع وجود العدد الكبري من السيارات والزيادة السنوية للسيارات يف
شوارع البحرين .ن مل منكم أن اتفهموا كل هذه الظروف بإقرار مثل هذا
القانون حتى يوفر لنا أداة نفتقدها اآلن يف انظيم هذا اجلزء من قطاع
25

الت مني ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ خالد حسني املسقطي.
11

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرى أن اجلميع متفقون على أن اهلدف من
وراء هذا املشروع هو هدف نبيل ،ويف الوقت نفسه هو مشروع إنساني ــ مثلما
ذكر البعض ــ سيساهم يف خدمة اجتماعية ا اي من وراء شركات الت مني
يف هذه السوق .وأحب أن ألفت نظر اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس إىل أنه ال
اوجد شركة ا مني اُعنى فق

بت مني املركبات ،شركات الت مني لديها 15

عدة أنواع من الت مني سواء كانت ا مني مركبات أو ا مني ممتلكات أو
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 11

1124/1/21م

املضبطة 31

ا مني حريق أو ا مينًا على احلياة ،وهناس مصادر دخل لدى شركات الت مني
ليست فق

مقتصرة على الت مني على املركبات ،ويف الوقت نفسه عندما

نتكلم عن القانون البحريين وعندما آاي إىل اجلزء اخلاص بالت مني على
املركبات ،أجد أن القانون يستوجب على كل مركبة يف البحرين أن اكون
مسجلة وال أعتقد أن إدارة املرور ستسمح بوجود أي مركبة على الشارع 5
اكون مسجلة وغري مؤمنة ،وبهذه النتيجة أصل إىل أن مَنْ سيكون ــ حبسب
املادة  5من القانون ــ مستحقًا ألحد أسباب االستحقاق الواردة يف هذا املشروع
ــ وذكرنا ذلك يف عدة نقاط ــ ستكون أعدادهم حمدودة ،وإذا كان هناس
ختوف من وراء اقتطاع نسبة  %2من شركات الت مني ،ف عتقد أننا جيب أن
نكون على يقني ،شركات الت مني ال حتصل على أرباحها من خالل 21
األقساط اليت اُدفع من قبل املشرتكني يف قطاع الت مني ،شركات الت مني
حتصل على أرباحها ــ يف اجلزء األكرب ــ من خالل استثمار هذه األقساط يف
عمليات استثمارية سواء كانت داخل أو خارج البحرين .النقطة األخرى ،ال
ننس أن هناس شركات ا مني وهناس أيضًا شركات إعادة الت مني ،وهناس
شركات جتمع بني النشاطني جمتمعني ،وأريد أن أاكلم عن شركات 25
الت مني هذه عندما أخذت القس

هي بالفعل حوّلت احتمالية اخلطر إىل

شركات أخرى موجودة .نتكلم عن الفكرة ،ومثلما افضل سعادة حمافظ
مصرف البحرين املركزي هناس دائمًا جوانب إجيابية وأخرى سلبية ،وأعتقد
أن اإلجيابيات اليت جاءت يف هذا املشروع أكثر بكثري من السلبيات،
واهلدف املوجود هو الرتكيز على من هو فعالً متضرر ،ومن يستحق أن 11
حيصل على نوع من التعويض نظرًا إىل حادث اعرض له ،مع األخذ يف االعتبار
كل ما ذكراه سابقًا ،وأنه سوف يكون هناس نوع من الت كد من
ال يستحق ،وشكرًا.
استحقاق هذا املتضرر للتعويض إذا كان فع ً
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،كان أحد األسئلة أو االستفسارات أو النقاط
اليت أثاراها األخت الدكتورة بهية اجلشي ،أن املشروع ساوى بني املتضرر
الذي كان له دور يف التسبب يف احلادث أو يف جزء منه وعُوِّض وبني املتضرر
الذي ليس له دور يف وقوع احلادث ،ويف احلقيقة املادة ( 12 :11بعد إعادة 5
الرتقيم) من مشروع القانون عندما نعود إليها جند أنها اصدت هلذه احلالة
وقالت ما هي احلاالت اليت يُمكن الرجوع فيها « ...بقيمة ما يكون قد أداه
من اعويض أو جزء منه على املتضرر من احلادث ،»...والبند رقم  2من املادة
يقول إنه يف حالة2« :ــ صدور حكم قضائي نهائي ب ن الضرر يعود بكامله
أو يف جزء منه إىل خط من جانب املتضرر من احلادث» يُسرتجع منه املبلغ21 ،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ علي عبدالرضا العصفور.
25

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرلن الرحيم ،أعتقد أن مثل هذه
املشاريع اإلنسانية دائمًا ا خذ جانب التعاطف يف إقرارها ،ورمبا ال جتد
ممانعة .شركات الت مني لديها بوليصات للمشاريع ،وأيضًا ميكن أن يُحال
أو يُؤخذ جزء من الشركات التجارية واملؤسسات القائمة بدالً من حتويل 11
األمر على املواطن الذي حيسب متى انتهي السنة حتى يؤمّن سياراه أو رمبا
يستدين من أجل اإليفاء بقس الت مني؛ وإذا أسسنا أعرافًا ب ن كل مشروع
سنقيمه أو صندوق سنبدأه سوف نستقطع  %2من املواطن أو سوف يُفرض
عليه من ناحية مشروع خريي أو إنساني فإن هذا سيؤثر بالسلب على املواطن،
وي خذ من ميزانيته ،وهو أصالً ميزانيته متهالكة ،وعليه أعتقد أن إحالة 15
األمر إىل اجلانب التجاري أفضل ،وموجود لديكم يف شركات الت مني
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بوليصات ا مني للمشاريع اليت اقام مبئات اآلالف من الدنانري ،ولو أُخذ منها
فلن يضر ذلك ،ويُعفى املواطن من ذلك ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،افضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الذي فهمته من سعادة األخ رشيد املعراج أن
النسبة الكربى من أقساط الت مني ا اي من ا مني الطرف الثالث ،وأن
أقساط الت مني الشامل مرتوس أمرها للسوق احلرة ،أما ا مني الطرف الثالث 21
فمحدد ومنظم من قبل املصرف املركزي ،والت مني الشامل مرتوس للسوق
احلرة كما ذكر .وطبعًا شركات الت مني لن اقبل أن اتحمل عبء متويل
هذا الصندوق وخصوصًا أن هناس جماالً ألن ارفع أقساط الت مني فيما يتعلق
بالت مني الشامل ،والذي يُستنتج من هذا الكالم أن الذي يتحمل عبء متويل
هذا الصندوق هم الفئة القليلة الذين يؤمنون ا مينًا شامالً على مركبااهم25 ،
ومن هذه الفئة هناس مَن هم مِن ذوي الدخل احملدود ،وكثري من املواطنني
الذين يقتنون سيارات جديدة يذهبون إىل الت مني الشامل ،وعليه أعتقد أن
هذه الفئة القليلة هي اليت ستتحمل عبء متويل هذا الصندوق ،وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،آخر املتحدثني ،افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن عندما ن اي إىل موارد الصندوق ون اي
إىل الفئات املستفيدة من هذه املوارد جند أن املادة  5حددت حاالت صرف 15
الدعم أو املبلغ ،وقالت2« :ــ عدم وجود غطاء ا ميين للمركبة املتسببة يف
احلادث وقت وقوعه» ،ثم قالت بعد ذلك4« :ــ إذا مل اكن هناس جهة أخرى
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يتوجب عليها أداء التعويض مبقتضى القوانني املعمول بها» ،وسؤالي :هل
معنى هذا أن املتضرر سينتظر إىل أن يُبت يف احلكم اجلنائي ثم يف احلكم
املدني ألنه ليست هناس جهة أخرى مسؤولة عن دفع التعويض؟! هذه النقطة
األوىل .النقطة الثانية :سعادة حمافظ مصرف البحرين املركزي أشار يف
كالمه إىل أنه مل اُرفع نسبة أقساط الت مني خالل  27سنة ،وأنا أريد أن 5
أس له هل أنت مت كد من هذا الكالم؟ ألننا نعمل مع شركات الت مني
ــ وأنا وكيلة عن عدة شركات ا مني ــ ونعلم أن هناس زيادة يف أقساط
الت مني .النقطة الثالث :حنن نتكلم عن موارد صندوق ،والدولة مشكورة
اقرتحت هذا املشروع ،ولكن حتى اكمل إحسانها البد أن يكون هلا دور يف
موارد هذا الصندوق ،حنن منذ شهر أو أقل أقررنا قانون املرور ،وقانون 21
املرور فيه غرامات كبرية جدًا ،فلماذا ال يكون جزء من هذه املوارد من
مبالغ املخالفات اليت جتنيها إدارة املرور مع وزارة العدل؛ أنت طرحت إحسانًا
فكمل إحسانك ،أما أن أكلف املواطنني بذلك أو أللهم األمر بطريقة غري
مباشرة ففي ذلك إجحاف ،وحنن نعلم أن املواطن البحريين ــ كما افضل
األخ حممد حسن السرتي ــ يف األغلب يؤمن ا مينًا شامالً ألنهم يقومون بشراء 25
السيارات عن طريق البنوس اليت جتربهم على الت مني الشامل حفاظًا على
حقوقها ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
11

شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

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 .افضل األخ لد مبارس
النعيمي.
5

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف رأيي أن املوضوع حيتاج إىل دراسة أكثر،
كل اخلوف أن اعود الزيادة سلبًا على املواطنني ،واإلخوة سبقوني يف
احلديث عن ذلك ،فاخلوف هو أن انعكس هذه السلبية على املواطن الذي
يقوم بت مني سياراه ،وأنه سيقول طاملا أنه يوجد قانون للمتضررين فمعنى

ذلك أنهم سيقومون برفع نسبة الت مني ــ ولو كانت نسبته نصف 21
باملائة ــ لسد هذا التعويض ،لذا كان اقرتحنا أن يعاد املشروع للدراسة،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،سنبدأ مبناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة .افضل األخ 25
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
مسميات الفصول :اوصي اللجنة باملوافقة على مسميات الفصول
11

بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على مسميات الفصول؟
15

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

31

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن اُقر مسميات الفصول بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الديباجة ،افضل
األخ مقرر اللجنة.
5

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الديباجة :اوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
21

هل هناس مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة ( ،)2افضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل األول :اعاريف وأحكام عامة :املادة ( :)2اوصي اللجنة
15

باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن
حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
31
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،مع احرتامي لرأي اللجنة ،فالتعريف ليس
جوهريًا ،وأعتقد أنه ال يؤثر يف النص أيضًا بل على العكس فهو يعطي مرونة
أكثر للتعويض ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالعكس أرى أن حذف التعريف كان 21
جوهريًا ،ألن املستحق للتعويض أساسًا حبسب القانون هو املتضرر املباشر من
احلادث وورثته الشرعيني ،وهذا ما جرت عليه احملاكم ولكن «من يعوهلم»
فضفاضة ،وقد اشمل شخصًا يتيمًا وله من يعوله ،أو أن يعول أحد جريانه أو
شخصًا قريبًا منه من غري مستحقي التعويض ومن غري الورثة ،ففتح الباب
بهذه الطريقة سيؤدي إىل اإلضرار بالصندوق ،وستجد حاالت اطالب 25
بالتعويض ــ وخصوصًا يف حالة الوفاة ــ واالدعاء أن هذا الشخص يعوهلم.
وحتى يف قانون الضمان االجتماعي األشخاص املستحقون للمبلغ التعويضي
حمددون وهم الورثة ،وبالتالي لو وضعنا هذه الكلمة فسوف نفتح بابًا كبريًا
للمشاكل والصعوبات يف التطبيق العملي مستقبالً ،وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،باإلضافة إىل ما افضلت به األخت مجيلة 15
سلمان ،لو رجعنا إىل التعريف لوجدنا أنه يقول :طالب التعويض هو «الشخص
املتضرر مباشرة من احلادث أو ورثته ،حبسب األحوال» ،ومعنى ذلك أنها
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اشمل كل االشخاص الذين ميكن أن يتضرروا من وفاة أو إصابة قائد
املركبة ،وهي اعين من اضرر بصورة مباشرة من احلادث ،وليس األشخاص
الذين من املمكن أن يتضرروا أو يتوقع اضررهم يف املستقبل ،ف رى أنه
يكفي أن نقول :املتضرر املباشر ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
21

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،مع احرتامي لبعض اآلراء اليت قيلت لكن البد
من االنتباه إىل عبارة «ومن يعوهلم» ،فعالً قد يكون هناس أفراد هو مسؤول
عنهم مسؤولية كاملة وليسوا من ورثته ،وإذا قلنا إن املبلغ  111ألف وهو ما
يعادل  %2من أقساط الت مني اليت اصل ــ إذا حسبناها ــ إىل  11مليونًا،

فبالعكس أرى أن يف هذه الكلمة مرونة أكثر ،وسيستفيد منها من سي خذ 25
التعويض ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
11

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نريد من سعادة وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب أن يعرّف لنا عبارة «ومن يعوهلم» ،ألنها حتتاج إىل اعريف وإال
ستكون شاملة ألهل املنطقة ب كملها ،وأرى أن اعرّف ب ساسها يف هذا
القانون ،حتى ميكن انفيذها وإال سيضيع جملس اإلدارة يف الصرف على 15
«من يعوهلم» ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 11

1124/1/21م

املضبطة 31

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أفهم فق  ،النص كما ورد من 5
احلكومة يقول :طالب التعويض هو «الشخص املضرور مباشرة من احلادث
أو ورثته حبسب األحوال» ،والنص كما وافقت عليه اللجنة يقول :طالب
التعويض هو «الشخص املتضرر مباشرة من احلادث أو ورثته ،حبسب
األحوال» ،فليست هناس عبارة «من يعوهلم» ،لكن ما افضل به سعادة وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب يف حمله ،ألنه حبسب ما جيري عليه العمل 21
وحبسب القوانني املنظورة أمام احملاكم هناس أشخاص ليسوا من الورثة،
ولكن يعوهلم املتضرر وخاصة يف حالة الوفاة ،فما هو مصري هؤالء؟ هم
ليسوا من الورثة وهم ليسوا األشخاص املضرورين مباشرة ،فعبارة احلكومة
كما وردت أمشل من العبارة اليت وردت يف اقرير اللجنة ،صحيح أنها قالت
«املتضرر» وحنن قلنا «املضرور» وهي يف اللغة العربية هلا املرادفات نفسها25 ،
ولكن من الناحية القانونية كلمة املضرور أوسع من املتضرر يف معنى هذا
القانون ،وبالتالي أرى أن النص كما ورد من احلكومة أمشل ويهدف إىل ما
قرره الوزير يف هذه النقطة ،وهي أكثر اوفيًقا مما انتهت إليه اللجنة العتبار
أن حاالت الضرر قد اشمل الورثة وغريهم ممن يعوهلم املضرور وخاصة يف
حاالت الوفاة ،وهناس حاالت كثرية ينظرها القضاء البحريين يف هذا 11
الش ن ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،واضح من اوصية اللجنة أنها غري موافقة على املقرتح الوارد
من جملس النواب ،ومن اقدم باقرتاح إضافة عبارة «أو من يعوهلم» هو جملس 15
النواب وليس الزمالء يف اللجنة ،بل إن اإلخوة يف اللجنة يبدون قلقهم من سوء
استخدام هذه العبارة .افضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما أفهمه من هذه املادة أنها جاءت لتعريف
طالب التعويض ،مبعنى من الذي يتقدم لطلب التعويض ،ولكي يستقيم
النص البد من استبعاد عبارة «أو من يعوهلم» ،باعتبار أن طالب احلق يف
التعويض يكون دائمًا املتضرر ،وإذا أصابه عجز كلي أو جزئي من دون أن 5
يكون قد اويف فمتى ي اي حق الورثة يف املطالبة بالتعويض؟ ي اي عندما
يتوفى اهلل الشخص حبسب األحوال ،لذلك ذُكرت .أما مس لة ما مت االجتاه
إليه من أنه طالب التعويض وأن ذلك مت قصره على املتضرر أو ورثته حبسب
األحوال فهي األصح اعبريًا ،باعتبار أنين لو أخذت مبا اجته إليه اإلخوة يف
جملس النواب بش ن عبارة «أو من يعوهلم» فما هي الصفة القانونية ملن يعوهلم 21
ملطالبتهم بالتعويض؟ إذا كان من املستحقني فقد أُخذ يف االعتبار أن هناس
من يعوهلم مثل األشخاص الذين اثبت هلم صفة االستحقاق من املبلغ الذي
سيُصرف ،لكن السؤال هو هل له احلق يف حتريك دعوى للمطالبة
بالتعويض؟ هذه هي اجلزئية املتعلقة بالتعريف ،وهناس فرق بني من يستحق
ومن له احلق يف املطالبة بالتعويض ،ف عتقد أن التعريف الوارد لطالب 25
التعويض كما جاء من اللجنة هو األصح ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟
11

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

(أغلبية موافقة)

15

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)1اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
25

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)3اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
11

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  1اقول« :ينش  ،مبوجب هذا القانون،
صندوق يسمى صندوق اعويض املتضررين من حوادث املركبات ،اكون له
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الشخصية االعتبارية ويتمتع باالستقالل املادي واإلداري» ،حتى يقرر الصندوق
أين مكانه البد من أخذ موافقة اجمللس ،وأن اكون له الشخصية االعتبارية
ويتمتع باالستقالل املالي واإلداري ،وما أريد فهمه ،كيف نقول إن له
شخصية اعتبارية وهو ال ميلك موضوع أين يكون مقره؟
5

النائب األول للرئيس:
املادة واضحة ،حيث إن من سيقرر مقر صندوق اعويض املتضررين من
حوادث املركبات هو اجمللس نفسه ،وليس احملافظ ،يف نص احلكومة البد
من موافقة احملافظ ،أما يف النص املعدل فقد حذفت عبارة «ويوافق عليه
21

احملافظ» ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)4اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
15

احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس 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 اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الثاني :أهداف الصندوق :املادة ( :)5اوصي اللجنة باملوافقة 21
على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت الدكتورة عائشة
25

سامل مبارس.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،من ضمن احلاالت اليت من املمكن فيها
اعويض املتضرر وجدت من خالل القراءات يف بعض القوانني املقارنة وبعض
الدراسات أن هناس حوادث املركبات املعفاة من إجراءات الرتخيص ،ولدي 11
سؤال موجه إىل إدارة املرور :هل اوجد يف مملكة البحرين مركبات معفاة
من إجراءات الرتخيص؟ وهل هلا طبيعة عمل خاصة حبيث اكون معفاة من
إجراءات الرتخيص ،وبالتالي اكون أيضًا غري مؤمنة؟ أمتنى مساع اجلواب
من اإلخوة يف املرور ،حيث إن هناس الكثري من القوانني اليت نصت على أن
هناس مركبات معفاة من إجراءات الرتخيص ،وحنن نعلم أن هناس مركبات 15
معينة هلا طبيعة عمل خاصة حبيث اكون معفاة من الرتخيص ،فهل يوجد يف
البحرين مثل هذه احلالة؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع السؤال نفسه الذي طرحته األخت 5
الدكتورة عائشة مبارس ،حيث إن هناس سيارات اابعة للسلك الدبلوماسي،
وكذلك هناس السيارات العسكرية ،وأعتقد أنه البد أن اصدر هلا
ارخيص ،ولكن ماذا عن الت مني؟ هل البد أن اكون مؤمنة أم ال؟ وهل
يشملها هذا القانون أم ال؟ وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ العقيد حممد لد البنعلي مدير إدارة اعليم
السياقة باإلدارة العامة للمرور والرتاخيص.
25

مدير إدارة تعليم السياقة باإلدارة العامة للمرور والرتاخيص:
شكرًا معالي الرئيس ،الدراجات اهلوائية والعربات اليت جترها
احليوانات ،هذه النوعية من املركبات ال اؤمن ،ولو وقع حادث ــ ال قدر اهلل ــ
ف ضرارها لن اكون كبرية ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص السؤال الذي طرحته األخت لولوة
العوضي عن السيارات الدبلوماسية ،بالنسبة إلي كوني دبلوماسيًا ،وأركب 15
سيارات دبلوماسية يف دول خمتلفة ،أقول لألخت لولوة العوضي إنها مؤمنة،
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ولكن متنيت أن جياب عن هذا السؤال من اإلخوان يف اإلدارة العامة للمرور
والرتاخيص ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ العقيد حممد لد البنعلي مدير إدارة اعليم 5
السياقة باإلدارة العامة للمرور والرتاخيص.

مدير إدارة تعليم السياقة باإلدارة العامة للمرور والرتاخيص:
شكرًا معالي الرئيس ،نعم ،مجيع السيارات الدبلوماسية مؤمنة،
21

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟
25

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

11

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

15

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)1اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة انص على« :اقتصر التغطية اليت
يكفلها الصندوق على األضرار الناجتة عن حاالت الوفاة واإلصابات
اجلسدية ،وما يرتاب عليها من أضرار معنوية» ،إذا كان هناس حتديد
قانوني ملبلغ التعويض وهو عشرة آالف دينار عن حالة الوفاة ،وعشرة آالف

دينار عن العجز الكلي ،وعشرة آالف دينار عن العجز اجلزئي ،وألف دينار 21
عن عجز كلي عن األضرار املعنوية ،ومخسمائة دينار بعجز جزئي دائم،
ف ين موقع الضرر املعنوي؟ حيث يوجد هنا حتديد قانوني حبيث ال جيوز أن
يزيد وال جيوز أن ينقص ،وعندما نقول ضرر معنوي ،فإن الضرر املعنوي غري
حمدد ،بينما الضرر املادي حمدد .هل التعويض أو التغطية اشمل الضرر
املعنوي واملادي؟ عجز املادة هنا خيتلف عن التحديد القانوني ،حيث إن هناس 25
حتديدًا قانونيًا لقيمة التعويض ،ويف الوقت نفسه مل حيدد إن كان التعويض
ماديًا أو معنويًا ،حيث نصت املادة على« :وما يرتاب عليها من أضرار معنوية»،
والضرر املعنوي غري مقدر .أريد شرحًا هلذه اجلزئية ،حتى نتواءم مع طبيعة
املواضيع القانونية ،وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص ما انتهت إليه اللجنة يف هذه املادة 15
حول املبلغ املستحق عن الوفاة أو العجز الكلي أو اجلزئي ،باإلضافة إىل
األضرار املعنوية ،ربطت هذه املادة باملادة  ،11اليت انص على مبلغ  21آالف
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دينار عن العجز الكلي ،و 21آالف دينار عن العجز اجلزئي ،وأيضًا فيما
يتعلق باألضرار املعنوية مت حتديدها مببلغ ألف دينار يدفع للمصاب بعجز
كلي عن األضرار املعنوية ،ومبلغ  511دينار يدفع للمصاب بعجز جزئي عن
األضرار املعنوية ،باإلضافة إىل مبلغ  311دينار يدفع لكل فرد عن الضرر
املعنوي النااج عن الضرر املادي ،مبعنى أن األضرار املعنوية مت حتديد املبالغ 5
اليت يقرر صرفها هلا مقارنة باألضرار املادية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت مجيلة علي سلمان.
21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤكد ما ذهبت إليه األخت دالل الزايد،
حيث إن املبالغ اليت حددت للتعويض عن األضرار حددت افصيالً سواء
كانت للضرر املادي أو للضرر الكلي أو اجلزئي أو حاالت الوفاة أو الضرر
25

املعنوي ،كلها وردت افصيالً يف املادة  ،11وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
11

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السؤال ليس حول اختالف املبلغ احملدد
للتعويض ،وإمنا السؤال هنا هو كيف نقيس األضرار املعنوية؟ ما هي
األضرار املعنوية؟ على سبيل املثال :شخص اسبب يف حادث وأصابته صدمة
من احلادث ،كيف نقيس هذه الصدمة ،ونقول إن احلادث اسبب له بضرر

معنوي؟ حيث إن الضرر املعنوي يقصد به احلالة النفسية ،وبالتالي ال يقاس15 ،
فكيف يوضع يف القانون ،ونضع له اعويضًا؟ وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 33

1124/1/21م

املضبطة 31

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،الضرر ليس كما ذهبت إليه الدكتورة بهية 5
اجلشي ،مثال الضرر املعنوي لتبسي

املوضوع :أشخاص اعرض أبوهم

حلادث واويف ،الشعور بالفقدان واللوعة واألمل لفقدان هذا العزيز وما خيلفه
ذلك من حزن كبري هو املقصود بشكل مبس

من الضرر املعنوي ،وأيضًا

بالنسبة إىل الضرر املعنوي النااج عن اإلصابات ،حيث إن أي شخص يرى
شخصًا عزيزًا عليه متعرض حلادث سيؤثر ذلك على شعوره ،وهذا بشكل 21
مبس املقصود بالضرر املعنوي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
25

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن يف التحديد القانوني يف القوانني كافة
ويف االافاقيات الدولية اليت انضمت إليها مملكة البحرين حندد اعويضًا
حمددًا وال يقال اعويض مادي أو اعويض معنوي ،والقانون هنا مشى على
حتديد اعويض مادي واعويض معنوي ،وثم أاى يف املادة  11ــ كما افضلت 11
األخت دالل الزايد ــ املرابطة بهذه املادة اليت اقول« :ويتم اجلمع بني التعويض
الوارد يف أي من البنود ( )3 ،1 ،2والتعويض الوارد يف أي من البنود (،5 ،4
 ،»)1البنود ( )3 ،1 ،2اتكلم عن التعويض املادي ،بينما البنود ()1 ،5 ،4
اتكلم عن التعويض املعنوي ،والسؤال الذي يطرح نفسه :هل البد للمتضرر
أن يرفع دعوى ويثبت فيها أن هناس ضررًا معنويًا وضررًا ماديًا ،لكي مينح 15
هذا التعويض املعنوي؟ ألن القانون هنا يقول إنه جيوز له اجلمع ،وبالتالي إذا
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مل يثبت أن هناس ضررًا معنويًا فإنه ال جيوز له اجلمع بني التعويضني ،هذا
هو اخللل يف صياغة املادة يف اجلزئية اخلاصة بالتعويض املادي واملعنوي ،وما
يعقبه من مواد مرابطة به اراباطًا ال يقبل التجزئة ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أثين على ما افضلت به األخت مجيلة
سلمان ،وس ضيف إليه أن األساس هو أنه البد من وقوع فعل اسبب يف ضرر 21
مادي ،حيث إنه مبجرد قيام الضرر املعنوي فق

ال جيوز هلم اللجوء إىل

الصندوق ،الضرر املعنوي ي اي بعد حتقق وقوع الضرر املادي الذي أدى إىل
وفاة أو عجز كلي أو عجز جزئي .اهلدف من هذا املشروع هو معاجلة
احلاالت اليت مل اثبت فيها أي مسؤولية جنائية جتاه الغري الذي اراكب
الفعل ،باعتبار أنه إما أن يكون جمهول اهلوية ،وإما أن يكون حبسب 25
األسباب اليت أوردها ،والصندوق يف حالة احلادث يرجع على الشخص الذي
اسبب يف الضرر يف حالة معرفة مراكب احلادث أو ظهور وثيقة اثبت اسجيل
ا مني معني ،وبالتالي الضرر املعنوي مراب بالضرر املادي ،وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

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

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .واآلن سن خذ الرأي النهائي على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 1112م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ()21
لسنة 1124م ،وقد وافق عليه اجمللس يف وقت سابق من اجللسة ،فهل يوافق 5
اجمللس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب الثاني للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .واآلن أرفع اجللسة لالسرتاحة.

(رفعت اجللسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)
25

النائب األول للرئيس:
بسم اهلل نست نف اجللسة .وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع
القانون .افضل األخ مقرر اللجنة.
11

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الثالث :إدارة الصندوق :املادة ( :)3اوصي اللجنة باملوافقة على
هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
15

هل هناس 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 اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)1اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
25

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ 15
مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)7اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
25

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)21اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
11

التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من ضمن اختصاصات اجمللس اختاذ
القرارات الالزمة إلدارة الصندوق وحتديد هيكله التنظيمي ،ولكن هذه
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القرارات ال يتخذها اجمللس إال بعد موافقة احملافظ ،وهذا حبسب املادة اليت
أعطت احملافظ حق اإلشراف وقررت أن اكون بعض األمور مبوافقة
احملافظ...
5

النائب األول للرئيس:
األخت لولوة ،عن أي مادة اتكلمني حتديدًا؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
املادة اليت اتكلم عن هيكلته ومنح املبالغ...

21

النائب األول للرئيس:
لتعذرني األخت لولوة ،لقد منحناسِ وقتًا كافيًا ،ومل نستمع ألي
اعرتاض .هل هناس مالحظات أخرى؟

25

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

11

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

15

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)22اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

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

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.
25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)21اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
11

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)23اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
21

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل الرابع :مالية الصندوق :املادة ( :)24اوصي اللجنة باملوافقة على
15

هذه املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس 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 اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)25اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 21
التقرير .وهناس استدراس يف نهاية الصفحة  37من اقرير اللجنة ،حيث ورد
الرقم ( )5والصحيح هو الرقم (.)4

النائب األول للرئيس:
25

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع مراعاة اصحيح 11
اخلط املطبعي الذي ذكره األخ مقرر اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل
األخ مقرر اللجنة.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)21اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

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

(أغلبية غري موافقة)
25

النائب األول للرئيس:
األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة املستشارين
القانونيني باجمللس ،على أي نص نصوت اآلن؟

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا مل يوافق اجمللس اجمللس على اوصية 11
اللجنة ألنه عدل يف املادة فيعود األمر إىل التصويت على املادة كما وردت يف
مشروع القانون ،وشكرًا.

الناب األول للرئيس:
15

شكرًا ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اللجنة اافقت مع اوصية جملس
النواب يف مجيع التعديالت ما عدا البند  ،4وحذفت منه عبارة «مبا ال خيالف
أحكام الشريعة اإلسالمية» ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،اجمللس مل يوافق على اوصية اللجنة ،ف يهما األبعد عن
النص األصلي؟ األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي لديها نقطة نظام
فلتتفضل

بطرحها.

5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي( :مثرية نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس ،لست فاهمة هل حنن صوانا على املادة
ب كملها أم صوانا على البند املعدل من النواب؟ هذه نقطة .النقطة الثانية :إذا
رجعنا إىل نص احلكومة فهذا النص أصالً مستحدث من جملس النواب
وليس له مقابل يف نص احلكومة ،فكيف نرجع إىل النص األصلي؟ هذا 21
النص مستحدث من النواب وليس له مقابل كي نرجع إليه ،فق أحببت أن
أنبه إىل هذه النقطة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة 25
املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،لو يتم التصويت على هذه املادة اليت أوصت
اللجنة حبذف هذا البند منها فيتم حذف هذا البند فق

من املادة ،وباقي 11

بنود املادة اكون صحيحة ،يف هذه احلالة أرى أن يتم التصويت على هذه
املادة بندًا بندًا حتى يتبني البند الذي مل يوافق عليه اجمللس ،واقر املادة بدون
هذا البند ،وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،حنن صوانا على اوصية اللجنة ،واوصية اللجنة هي اعديل يف
بند واحد من هذه املادة ،واجمللس مل يوافق على اوصية اللجنة ،ففي هذه
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احلالة هل نرجع إىل اوصية جملس النواب أم إىل النص األصلي؟ افضل سعادة
األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،جرت العادة أننا نذهب دائمًا إىل التصويت 5
على النص األبعد عن النص األصلي ،فهناس األصل وهو ما جاء يف مشروع
القانون ،وهناس اعديل على النص األصلي ،والنص األبعد عن النص األصلي
هو التعديل على النص األصلي ،إذن من املفروض أن يتم التصويت على
التعديل وإذا مل يوافق اجمللس عليه فسنصوت على النص األصلي ،وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.

25

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،حاليًا األمر غري واضح لألعضاء ،لذا أرى أن
يتم التصويت على املادة بندًا بندًا ،ويستبعد البند الذي ال يوافق عليه اجمللس.

النائب األول للرئيس:
دكتور عصام ،الزمالء صواوا على اقرتاح اللجنة بتعديل البند  4وهو 11
حذف عبارة «مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية» ،وهناس جمموعة من
التعديالت أدخلها النواب على املادة اليت أات من احلكومة ،وبالتالي أيهما
األبعد عن النص األصلي ،هل نعود إىل النص األصلي أم نصوت على اعديل
جملس النواب الذي وافقت عليه اللجنة ما عدا اجلزئية اخلاصة ب حكام
الشريعة اإلسالمية؟ افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 15
شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،عبارة «مبا ال خيالف أحكام الشريعة
اإلسالمية» ليست موجودة يف النص األصلي ،لذا أرى أنه البد أن نصوت على
اعديل جملس النواب ،أعتقد أن األمر واضح ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس.
21

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اعديل جملس النواب هو النص األبعد عن
النص احلكومي ،ويتم التصويت عليه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات على املادة وليس على اإلجراءات؟ 25
افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  21اتكلم عن صيانة األموال العقارية
واململوكة للصندوق ،فهل الصندوق سيمتلك غري االستثمارات اآلمنة الواردة 11
يف اوصية جملس النواب؟ وهل جيوز للصندوق أن ميتلك عقارات؟ هذا هو
سؤالي ،إذا كان الصندوق سيستثمر ،فهل من ضمن استثمارااه امتالس
العقارات أم ال؟ وشكرًا.
15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف
البحرين املركزي.
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حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا الصندوق جيب أن حيتفظ ب موال سائلة
كي يغطي التعويضات املطلوبة ،ولن يكون لديه أموال كي يستثمر أمواله
يف استثمارات كبرية ،ألن عليه التزامات بتغطية التعويضات ،وما جاء يف
هذه التعديالت هو جمرد أشياء افرتاضية اغطي حاالت قد ال نقع فيها5 ،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت مجيلة علي سلمان.

21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أود أن أوضح للمجلس ،ملاذا حذفت

اللجنة عبارة «مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية» من اعديل النواب،
لعدة أسباب :أوالً :البحرين اقتصادها حر ،وليس كل اقتصادنا طبقًا
للشريعة اإلسالمية ،صحيح أن لدينا بنوكًا اتعامل طبقًا للشريعة اإلسالمية 25
ولكن اقتصاد البحرين يف األساس هو اقتصاد حر .عندما أقتصر التعامل
بالطريقة اإلسالمية على البنوس اإلسالمية فق فمعنى ذلك أن هناس متايزًا
وعدم عدالة ما بني البنوس ،هذا البنك إذا مل اكن اعامالاه بالطريقة
اإلسالمية ف نت يا صندوق ال استثمر فيه ،وهذا البنك إذا كانت اعامالاه
بالطريقة اإلسالمية فمن املمكن أن يستثمر فيه الصندوق حبسب الشريعة 11
اإلسالمية .كي ال نرسي أعرافًا اشريعية أن كل القوانني املتعلقة باالقتصاد
البد أن اكون طبقًا للشريعة اإلسالمية؛ وحتقيقًا للعدالة واملساواة يف التعامل
ما بني البنوس التجارية والبنوس اليت اتعامل بالطريقة اإلسالمية ،قررنا حذف
هذه العبارة من اعديل النواب ،وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن سعادة احملافظ مل جيبين عن
اساؤلي ،هنا املشروع بقانون يذهب إىل القول «أية استثمارات آمنة» ،حنن
نعلم أن االستثمار يف العقار هو استثمار آمن ،وملا ي اي البند التالي ويقول
«صيانة األموال العقارية واملنقولة اململوكة للصندوق» ،معنى ذلك أن 5
الصندوق من املمكن أن يستثمر أمواله يف العقارات .حنن نعلم أنه حتى
البنوس ال جيوز هلا االمتالس وإمنا هناس نظام خاص بصفة خاصة للبنوس
اإلسالمية فيما يتعلق بالبيع والعقود والتمليك .وليصحح لي سعادة احملافظ أن
هناس نظامًا أو قرارًا يف املصرف يسمح للبنوس أن اشرتي بغرض البيع ألفراد
من الناس ،أما هذا الصندوق حبسب النص املوجود حاليًا فسيكون له حق 21
املضاربة واستعمال األموال يف املضاربات ويف االستثمار العقاري ،فهل هذا ما
يطمح إليه املشروع بقانون وهو أن يشغل أموال هذا الصندوق يف املضاربات
العقارية أو يف االستثمار العقاري؟ أنا أعتقد أن هذا املشروع مل يتم إصداره
لكي يكون للصندوق حق التدخل يف املضاربة العقارية واملزالة يف السوق،
25

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،فق

أود أن أوضح نقطة :لن استقيم كلمة «املضاربة»

وعبارة «استثمار آمن» أبدًا ،ألن النص يقول «أية استثمارات آمنة يقررها
جملس إدارة الصندوق» بينما املضاربة ال اكون استثمارًا آمنًا .شراء عقار ملدة 11
طويلة أو ورقة مالية ملدة طويلة قد يكون استثمارًا آمنًا ،وديعة ثابتة قد
اكون استثمارًا آمنًا ،ولكن ليست املضاربة ،فالنص واضح ومل يتطرق إىل
املضاربة .افضلي األخت رباب عبدالنؤ العريض.
15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع أنين لست مع القانون ككل ،ولكن
لدي مالحظة على ما ذكراه األخت مجيلة سلمان حول موضوع سبب حذف
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عبارة «مبا خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية» ألن اقتصاد البحرين هو
اقتصاد حر ،أعتقد أنه من املفرتض أال نقول هذا الكالم ألن دستورنا أساسًا
قائم على أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع ،وبالتالي
اشريعاانا البد أن اكون كلها متوائمة مع الشريعة اإلسالمية .ولكن من
املفرتض أن يكون سبب حذف هذه العبارة هو أن يصاغ النص التشريعي 5
اإلسالمي يف القانون بالطريقة الصحيحة ،كي نقول بالفعل إن هذا خمالف
للشريعة اإلسالمية ،أما أن نرتكها على إطالقها بذكر عبارة «مبا خيالف
أحكام الشريعة اإلسالمية» فهذا غري صحيح ،وبالتالي اكون العبارة مبهمة
ألننا نتكلم عن مسائل اجتهادية اتفق مع الشريعة اإلسالمية ،ومسائل ختتلف
من فقه إىل آخر ،وبالتالي ال يكون اوجهنا أن سبب حذف هذه العبارة هو أن 21
اقتصادنا حر والبد أن اكون هناس عدالة وغري ذلك فهذا غري صحيح ،بل
البد أن نتحكم يف النص أساسًا ونضع النص الشرعي يف القانون صحيحًا
كي نقول إنه يتفق مع الشريعة اإلسالمية ،وشكرًا.
25

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أثين على كالم سعاداك يف عدم املبالغة يف
استخدام املصطلحات وخاصة فيما يتعلق باملضاربة ،فالنص هنا واضح جدًا 11
ويتكلم عن االستثمارات اآلمنة جدًا ،وبالتالي موضوع املضاربات خيتلف
متامًا عما أاى يف النص ،ثم إننا عندما ن اي إىل قضية أحكام الشريعة
اإلسالمية ،فهذا سوف يقودنا إىل القول إن التعامل سيكون مع البنوس
اإلسالمية فق وأن هذا هو األساس ،وهذا غري صحيح ،ونرجو أال منيز بني
مؤسساانا املالية يف البلد ،وإذا بدأنا بتحديد التعامل مع البنوس اإلسالمية 15
فق

فمعنى ذلك أن البنوس األخرى اغلق أبوابها ــ ومنها بنك البحرين

الوطين ــ وخترج من السوق وارتس الساحة للبنوس اإلسالمية ،وهذا غري
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 73

1124/1/21م

املضبطة 31

صحيح .أعتقد أن سعادة احملافظ موجود هنا ويعلم أن نسبة البنوس واملؤسسات
اإلسالمية املوجودة يف البحرين اقريبًا اعادل  %25إذا مل خيين الظن ،فال
ميكن أن حندد هذه االستثمارات بــ  %25فق من حجم السوق ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أحببت أن أبني نقطة مهمة وهي أن 21

اجمللس صوت على اوصية اللجنة بعدم املوافقة عليها ،وأعتقد أنه القائيًا بعد
هذا التصويت يكون اجمللس قد وافق على النص الذي جاء من جملس
النواب ،ولكن حيتاج األمر إىل التصويت من جملسكم املوقر .حقيقة البد
أن أبني نقطة مهمة جدًا وهي ملاذا أضاف النواب هذا البند كي يكون األمر
واضحًا؟ ليس بسبب افضيل البنوس اإلسالمية على البنوس األخرى ،بل ألن 25
هناس الكثري من الناس ال يقبل األموال الربوية ،هذا كان أحد األسباب
لوضع هذه العبارة ،فق أحببت أن أبني هذه النقطة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار 11
القانوني لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اوصية اللجنة هي املوافقة على قرار جملس
النواب ،مع حذف فقرة واحدة ،وبالتالي اجمللس عندما صوّت على اوصية 15
اللجنة فإن ذلك معناه أنه رفض قرار جملس النواب ،واوصية اللجنة اتضمن
قرار جملس النواب ،ويف هذه احلالة اتم العودة إىل املادة كما وردت يف
مشروع احلكومة ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،نكتفي بالنقاش يف هذا املوضوع .هل يوافق اجمللس على
املادة كما أقرها جملس النواب؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة كما أقرها جملس النواب .وننتقل إىل املادة التالية،
افضل األخ مقرر اللجنة.

21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)23اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

25

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( :)21اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل اخلامس :طلبات التعويض :املادة ( :)27اوصي اللجنة باملوافقة 25
على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:

11

شكرًا سيدي الرئيس ،اقول املادة« :ويسق احلق باملطالبة بالتعويض
بعد انقضاء ثالث سنوات من ااريخ وقوع احلادث» ،فهل حتى لو سُجل
احلادث أم بدون اسجيل؟! وشكرًا.

15

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،بدون اسجيل .هل هناس مالحظات أخرى؟

(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 اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.

21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 11املستحدثة) :اوصي اللجنة باملوافقة على استحداث هذه
املادة.

النائب األول للرئيس:
25

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
11

هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة؟

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 12 :11بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
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15

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت رباب عبدالنؤ
العريض.
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا فق أريد أن افسر لي اللجنة البند  2من
هذه املادة ،فهذه املادة أساسها أن الصندوق سوف يرجع على املتسبب يف
احلادث حيث اقول ...« :الرجوع بقيمة ما يكون قد أداه من اعويض أو جزء
منه على املتضرر من احلادث أو على املتسبب فيه أو على املؤمِّن أو على اجلهة

امللتزمة بتعويض الضرر ،»...والفقرة األوىل اليت اقول2« :ــ صدور حكم 21
قضائي نهائي ب ن الضرر يعود بكامله أو يف جزء منه »...مل أفهمها! وقد
عَمِلت يف احملاكم ولكين مل أعرف نوعية هذه القضايا اليت سوف ارفع!
حنن نعرف أن هناس أحكامًا جنائية إما أن يكون املتهم فيها بريئًا وإما أن
اكون هناس إدانة ،فمن الذي سوف يرفع الدعوى؟ يا حبذا لو اوضح لنا
25

اللجنة نوع احلكم الذي سوف يصدر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت دالل جاسم الزايد.
11

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،السبب الذي قالته األخت رباب العريض
يُمكن أن يُدرج ،ولكن يف أحد األحكام القضائية الصادرة يكون
الشخص املتضرر قد مت دوسه بسيارة مثالً ،ويكون يف سن الطفولة ،فعادة
ي اي احلكم اجلنائي ــ يف حالة االستدالل طبعًا على الشخص مراكب

احلادث ــ ويقول إن هذا الشخص اسبب خبطئه يف وفاة من مت دوسه15 ،
باإلضافة إىل أن الورثة ــ بعد احلكم القضائي ــ يتم حتميلهم جزءًا من
املسؤولية نتيجة اإلهمال وعدم أخذ العناية واالنتباه ،وهذا يصدر يف
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األحكام اجلنائية؛ ويصدر فيها أيضًا مس لة اإلهمال كحكم جنائي يكون
ثابتًا فيها ،وهذا املفهوم يندرج حتت هااني النوعيتني من املساءلة ،وهذا
حبسب فهمي للمادة ،وشكرًا.
5

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أافق مع ما افضلت به األخت رباب
العريض ،فاألحكام اجلنائية حتكم فيما هو ضروري الفصل فيه بإدانة 21
املتهم ،وهل هو بريء أم مذنب؟ وال اتطرق إىل املسائل الفرعية اليت ال يكون
هلا أساس أو اراباط أساسي بإدانة املضرور يف احلادث ،واحملاكم املدنية هي
اليت اتعرض لذلك حتى مع وجود حكم جنائي باتٍ بإدانة متهم ،فيما
القاضي املدني يتقيد مبا فصل فيه القاضي اجلنائي فق  ،أما ما دون ذلك
فالقاضي املدني حر يف أن يناقش مس لة مساهمة املضرور يف إحداث الضرر25 ،
أما األحكام اجلنائية فال اتعرض إطالقًا ملساهمة املضرور يف إحداث
الضرر ،هذه املس لة يفصل فيها القضاء املدني ،وبالتالي إذا كنا ننتظر
صدور حكم نهائي لتقرير مسؤولية املضرور فإن ذلك ال يكون إال حبكم
مدني .من سريفع الدعوى يف قضية إذا كانت السيارة غري مؤمن عليها؟!
سوف اكون هناس إشكاليات عملية نتيجة هلذا النص ،وهل هو حكم 11
جنائي أم حكم مدني؟ خيتلف احلكم اختالفًا جذريًا يف حال انتظار صدور
حكم نهائي جنائي بإدانة املضرور أو اسببه يف اخلط جزئيًا أو كليًا ،مع
العلم أننا لو أجرينا إحصائية لألحكام اجلنائية فلن جند أن هناس حكمًا
جنائيًا يف القضايا املرورية يتعرض ملساهمة املضرور يف اخلط  ،ألن هذا ليس
من املسائل اليت يفصل فيها القاضي اجلنائي فيما يتعلق باملخالفة أو احلادث 15
املروري ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أريد أن أدخل يف جدل قانوني ولكن 5
لإليضاح يف هذا اجلانب أقول :نعم خيتص القاضي اجلنائي يف مس لة
القضايا املرورية فيما يتعلق بإهمال الوالدين ،وهذا نص يف قانون العقوبات
واضح ،هذا أوالً .ثانيًا :هذه املادة اعاجل أنه بعد أن يُستدل على مراكب
احلادث أو اُظهر لنا بوليصة الت مني أن هذه املركبة كانت حتت الت مني،
هنا عندما حيل الصندوق حمل الشخص يف املطالبة باسرتداد هذه املبالغ21 ،
ابدأ هنا مس لة الدخول يف املراحل املذكورة يف هذه املواد ،سواء كان هو
يتحمل جزءًا أو يتحمل املسؤولية كاملة ،وكيف يتحمل جزءًا من املسؤولية؟
عندما يصدر حكم جنائي يوضح فيه أن هذا الشخص خبط من جانبه ــ يف
حالة الوفاة ــ اراكب احلادث ،وهناس أحكام مرورية صدرت بهذا الش ن،
ويُعاقب مثالً املدان بالسرعة وداس طفالً ،ويُعاقب الوالدان إذا كانا قد 25
أهمال يف رعايته يف حالة ــ مثالً ــ كونه يعرب شارعًا من منطقة غري خمصصة
لعبور املشاة ويف غيبة من رقابة الوالدين ،وهذا موجود يف قانون العقوبات،
هذه املادة اعاجل هذا املوضوع ،وأعتقد أنها جاءت يف صلب حقهم يف اسرتداد
املبلغ باعتبار أنهم دفعوا يف األساس مبلغًا لو كان قد مت االستدالل على من
اراكب احلادث ملا كان من حقه احلصول عليه كتعويض يف الطريق 11
العادي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ حممد لد البنعلي مدير إدارة اعليم السياقة
باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
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مدير إدارة تعليم السياقة باإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،مثلما افضلت األخت دالل الزايد متى ما
مت اوفري إجراءات السالمة والعبور الصحيح وجتاوز املشاة هذه األمور
ــ واحلكومة قامت ببناء جسور وبناء أسوار يف الشوارع ــ كلها فإنه يتحمل
املسؤولية يف هذه احلالة ،أو كما افضلت األخت دالل الزايد يُعترب أن يف 5
املس لة إهمال ،وهذا ال ينفي أن للسائق دورًا يف املوضوع ،ويف الوقت نفسه
نقول إن إهمال الوالدين وارس األوالد يف الشارع أثناء العبور ينتج عنه جانب
خط  ،وشكرًا.
21

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ال نتكلم عن اختصاص القضاء
اجلنائي ،بل نتكلم يف خصوص احلادث املروري ،فليعطين األخ ممثل إدارة 25
املرور دعوى رُفعت ضد متهم الراكابه خط مروريًا وأيضًا قُدِّم ولي األمر
خبط يف الرعاية والرقابة ،حنن نتكلم خبصوص احلادث املروري فق ،
اختصاص القضاء اجلنائي عام وشامل يف إهمال الوالدين وكل من اسبب
خبطئه يف إحلاق ضرر جبسم أو أموال الناس .املادة عندما نقرأها جندها
اقول ...« :صدور حكم قضائي نهائي ب ن الضرر يعود بكامله أو يف جزء منه 11
إىل خط من جانب املتضرر ،»...وهذا معناه أنه ليس لديه حكم بإدانة املتهم
أو املتسبب يف حدوث الضرر ،فهل الشروط اليت يُقدِّم على أساسها املضرور
إىل الصندوق طلب اعويض البد أن يكون من ضمنها اقرير مروري يبيّن من
املخطئ أو من املتسبب يف اخلط ؟ هل احلكم اجلنائي سوف يشري إىل أن
املتهم يف جزء منه مسؤول؟ أعطين حكمًا من القضاء اجلنائي يف احلوادث 15
املرورية يقول إنه استغرق خط اجلاني خط اجملين عليه أو خط اجملين عليه
خط اجلاني ،ألن هذا يؤدي إىل براءة املتهم ،أما أن يكون متسببًا يف جزء
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من الضرر ال املتضرر فقد خلت األحكام اجلنائية من ــ وال اناقش ــ هذه
اجلزئية ،والذي يناقشها هو القضاء املدني ،أعطين حكمًا يبني أن هناس
مساهمة من املضرور يف اراكاب اخلط وبالتالي احملكمة خففت العقوبة أو
ألغتها ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

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

(أغلبية موافقة)

25

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

11

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 11 :12بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت لولوة صاحل 15
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن يشرح لي األخ املقرر هذه املادة .فحينما
اقول« :مبلغ  21آالف دينار حبريين عن كل حالة عجز كلي .ومبلغ  21آالف 31
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دينار حبريين عن كل حالة عجز جزئي دائم مضروبة يف نسبة العجز»،
واللجان الطبية اقول إن نسبة العجز اقدر بـنسبة  ،%41فمبلغ  21آالف
مضروبًا يف  %41ستكون النتيجة  4111دينار ،حقيقةً مل أفهم هذه
احلسبة ،مبعنى أن متوس التعويض يف احملاكم هو كل نسبة عجز اساوي
 411دينار ،وحينما اقدر اللجان الطبية نسبة العجز بــ %41ونضربها يف 5 ،411
فكم ستكون النتيجة؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ مقرر اللجنة.

21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس 411 ،دينار هي القيمة املقدرة للعجز ،أي أن
التعويض للعجز الكامل يكون  411دينار .واألخت لولوة العوضي ذكرت أن
نسبة العجز اقدر بــ  ،%41إذن نضرب  411دينار يف  %41قسمة  ،211ليصبح

25

النااج  251دينارًا.

العضو لولوة صاحل العوضي:
لكن هذا يُخالف ما استقرت عليه احملاكم يف اقدير نسبة العجز!
11

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

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

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

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13 :11بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
21

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل السادس :العقوبات :املادة ( 14املستحدثة) :اوصي اللجنة
15

باملوافقة على استحداث هذه املادة.

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

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 15 :13بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه 21
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

25

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

11

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
15

مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الفصل السابع :أحكام ختامية :املادة ( 11 :14بعد إعادة الرتقيم):
اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة.
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31
املضبطة 31

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة ( 13 :15بعد إعادة الرتقيم) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه 25
املادة كما جاءت من احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟
11

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟
15

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

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من
اآلن .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة اقرير

جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 21
قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 1112م( ،املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األخ حممد حسن
باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.
25

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب اثبيت التقرير ومرفقااه يف
املضبطة.

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

11

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
15

إذن يتم اثبيت التقرير ومرفقااه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )332
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النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .افضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام
قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 1112م ،جاء اقرتاحًا
من جملس النواب ،وقُدم كمشروع بقانون من احلكومة ،وقد ناقشه جملس
النواب ،واقرير جملس النواب مرفق .كما عُرض القانون املقرتح على جلنة

الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى اليت أكدت سالمة مشروع 21
القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .كما عُرض مشروع القانون ــ بناءً
على رغبة اللجنة ــ على هيئة املستشارين القانونيني مبجلس الشورى ،والذي
أفاد بوجود شبهة عدم دستورية يف مشروع القانون .وقد ناقشت اللجنة هذا
التعديل بإسهاب ،حيث كان هناس رأيان خمتلفان ،فتمت املوافقة على
التعديل كما جاء من جملس النواب ب غلبية أعضاء اللجنة .وقد سجل بعض 25
األعضاء حتفظهم على التعديل املقرتح ضمن املشروع .وأنا أعتقد أن رأي هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس كان صائبًا ،وله وجاهته ،وأقف أمام
جملسكم املوقر ألقدم رأي اللجنة حبسب التقرير الذي أمامكم ،والقرار
جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات؟ افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
15

شكرًا سيدي الرئيس ،مل أفهم املوضوع.

النائب األول للرئيس:
التقرير موجود أمامكم ،افضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قلت إن آراء اللجنة انقسمت إىل رأيني ،وكان
رأي الرئيس هو املرجح مع حتفظ بعض األعضاء على هذا املشروع ،وشكرًا.
5

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

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرجو أن اوسع صدرس معنا يا سيدي الرئيس.
حنن اليوم نناقش أهم مشروع بقانون ،فهو ليس قانونًا جزئيًا وال قانونًا 21
هامشيًا ،إمنا يصب يف مصلحة اقدم أو ا خر هذا البلد .حنن اليوم يف هذا
اجمللس نواجه عدة اشريعات اُعيدنا إىل اخللف ،مهما اختلفنا أو اافقنا يف
الرأي ،فمصلحة البحرين جيب أن ابقى هي غاية أو سدرة املنتهى يف هذه
التشريعات .عرفنا النظام البلدي يف البحرين قبل وضع الدسااري ،فقبل
دستور 2733م كان لدينا نظام بلدي منذ أيام املستشار (بلجريف) ،وقد 25
شاركت املرأة يف هذه االنتخابات لتكون أول امرأة عربية اُشارس يف
انتخابات العمل البلدي .ودستور مملكة البحرين يف سنة  2733نص على أنه
«يُنظم القانون ...وهيئات اإلدارة البلدية مبا يكفل هلا االستقالل يف ظل اوجيه
الدولة ورقابتها» .ودستور عام 1111م أضاف فقرة «ومبا يكفل هليئات اإلدارة
البلدية إدارة املرافق ذات الطابع احمللي اليت ادخل يف نطاقها والرقابة عليها»11 ،
وإذا كفل الدستور للنظام البلدي االستقاللية ،وإذا عرفنا النظام البلدي قبل
دستور 2733م وقبل الدستور املعدل ،فهل اليوم ي اي املشرّع ليغري ذلك نتيجة
خالف ما؟! امسحوا لي أيها السادة األعضاء ،حنن هنا طائفتان كرميتان من
اجملتمع البحريين ،الطائفة السنية والطائفة الشيعية ،كلتاهما هلما حقوق،
وال ميكن إقصاء أحد من ممارسة حقوقه الدستورية مهما عصفت بنا 15
املشاكل ،ومهما مررنا مبصائب كادت أن ختطف هذه الدولة مبوجبها.
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حنن ضد املعارضة اليت حاولت يف يوم من األيام أن ختطف هذه الدولة،
ولكن أيضًا ضد ما يتم العمل به مبوجب التشريعات .حنن اليوم أمام مواجهة
اشخيصية حلالتنا السياسية والقانونية ،فال أريد أن (يزعل) مين أحد ،وال
يساومين أحد على والئي وال على انتمائي .حنن اليوم أمام معضلة ،فكيف
سنواجه التحديات اليت اواجهنا وحنافظ على استقرار بلدنا آمنًا مطمئنًا5 ،
يتمتع فيه الكل سواسية بكل حق من حقوقه اليت كفلها الدستور؟ وإذا
كانت هناس مشكلة بني وزير شؤون البلديات والتخطي

العمراني وبني

أعضاء اجمللس البلدي حملافظة العاصمة فيجب أال يكون حلها إلغاء
االنتخاب يف هذا اجمللس .ما يقوله السادة أعضاء البلدية إن هناس أمانة عامة
يف عمّان ،ودستورهم خيتلف عن دستورنا .نظام اململكة العربية السعودية 21
البلدي قائم على االنتخاب ،ودولة قطر نظامها البلدي قائم على االنتخاب
والتعيني أيضًا ،وسلطنة عمان ومجيع الدول اليت أخذت بنظام البلديات
نظامها قائم على االنتخاب ــ حيث ا خذ بالتعيني ويف احلد األدنى ا خذ
باالنتخاب وبالتعيني ــ ولو جاء هذا التشريع وأعطى جملس بلدية املنامة حق
االنتخاب والتعيني ،فقد يكون حافظ على حق القائمني والقاطنني يف مدينة 25
املنامة يف مباشرة إدارة املرافق احمللية .فكرة مباشرة املرافق احمللية قائمة
على أن الناس هم من يقومون أصالً مبتابعة أمورهم عن طريق نوابهم .فكرة
إدارة املرافق احمللية الالمركزية قائمة على أن الناس أوىل بإدارة شؤون
حمليااهم ،لكن ال ميكن أن اعهد اإلدارة إىل الناس جمتمعني فكان نظام
االنتخاب البلدي ،كيف لي أن أفرق بني مخس حمافظات ف منح أربع منها 11
حق االنتخاب وأحرم حمافظة من حقها يف االنتخاب؟! من هم ساكنو هذه
املنطقة؟ هم أهلنا ،ومجيعنا أاينا من املنامة وحضراك يا معالي الرئيس قد
اكون جذورس من املنامة ،ومن منا مل اكن له جذور يف املنامة؟ هل أحرمهم
من حقهم لوجود مشكلة بني اجمللس البلدي وبني الوزير؟! هل هذه هي الغاية
اليت أسعى إليها بصفيت مشرعًا؟! إذا صادفنا يف بداية هذا الفصل التشريعي 15
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حمنة ــ حمنة عصفت باجلميع وهتكت نسيج اجملتمع البحريين ــ فإن هذه
التشريعات ستزيد هتك النسيج االجتماعي ،وستزيد الفرقة بني أبناء هذا
البلد ،إذا كانت هناس دعوات للمصاحلة وللحوار الوطين فماذا سيكون
ا ثري هذه التشريعات على هذه الدعوات؟! ملاذا نضع جزءًا كبريًا من جمتمعنا
يف الزاوية ونقول له :هذه اشريعاانا؟! سيزعل مين معظم اجلالسني على هذه 5
الكراسي وأوهلم احلكومة ،لكنين أقول لكل من خيتلف معي أو يرى يف
هذا القانون أنه ال ينتهك مبدأ املساواة وال خيالف الدستور صديقك من
صَدَقك ال من صَدّقك ،وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،موضوع هذا املشروع بقانون هو أصالً اقرتاح 25
بقانون جاء من جملس نيابي منتخب ،وله أسبابه ،فقد جاء إىل احلكومة
وأخذ حقه من املناقشة حيث مر بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهيئة
التشريع واإلفتاء ،وكلهم مستشارون أفاضل ومل يذكروا ما يدل على أنه
ضد الدستور .عندما نتكلم عن املصلحة العامة فهنا البد أن نقف .يف
كل بالد العامل ،العاصمة هلا خصوصية خاصة ،فهي مركز اإلعمار 11
واالستثمار ،وهي مركز احلياة اليت ادير باقي احملافظات ،فال ميكن أن
اكون الدميقراطية فق لتقييد هذه احلياة يف املدن الرئيسية أو العاصمة،
فمن أوجد أمانة للعواصم ليس خمطئًا ،بل له أسبابه ،وهي أسباب عايشناها
وإذا كان هناس من سيغمض عينه عنها فهذا أمر آخر ،ما نريد ا كيده هو
أنه ال يُرفع اشريع إال بعد دراسته دراسة وافية ،وهذا املشروع بقانون ال يهدف 15
إىل اإلضرار ب حد بل هدفه األصلي واملهم هو املصلحة العليا للبلد ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل سعادة األخ الدكتور مجعة بن ألد الكعؤ وزير
شؤون البلديات والتخطي العمراني.
5

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،األعضاء املوقرون السالم عليكم ورلة اهلل
وبركااه ،أود أن أؤكد أن الكالم الذي افضلت به األخت لولوة العوضي
غري صحيح ،وال يوجد خالف بني الوزير واجمللس ،إمنا يوجد اباين يف
وجهات النظر ،هناس اباين واختالف يف اآلراء ،وأكثر جملس خنتلف معه

هو جملس بلدي احملرق ،حيث اعقد اجتماعات بيننا وبني األعضاء ،وبيننا 21
وبني اجمللس ،وهناس خطة حملية رُفعت من قبِل اجمللس وحنن وافقنا عليها،
واآلن حنن بصدد انفيذ املشاريع ،فما ذكراه األخت لولوة خبصوص أن هذا
املشروع جاء بسبب اختالف الوزير مع اجمللس غري دقيق ،حيث يوجد انسيق
واعاون دائمني يف اجملالس البلدية ،كما يوجد اختالف يف وجهات النظر،
واوجد اوصيات نقوم بدراستها يف إطار السياسة العامة للدولة والقانون25 ،
ونقوم بهذا كله من خالل التنسيق مع اجملالس البلدية .نريد أن نؤكد أن
التنسيق والتعاون مع اجملالس البلدية مستمر ،وسعادة وزير شؤون جملسي
الشورى والنواب ذكر أهمية هذا املشروع ،وعدم وجود أي طائفية فيه،
وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أبدأ كالمي يف أننا ــ أعضاء السلطة 15
التشريعية ــ منزهون متامًا عن النظر إىل أي اشريعات يُعطى هلا طابع الفئوية،
وهذا غري مقبول يف أساسيات عملنا بصفتنا مشرعني ،مناطق البحرين كافة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 221

1124/1/21م

املضبطة 31

يسكنها خلي متعدد من األشخاص وخاصة العاصمة ،فهي ليست حكرًا
على طائفة معينة .من أهم ما اندرج حتت املبادئ واألسس اليت استند إليها
هذا املشروع يف التطبيقات ،هي املبادئ األربعة اليت مت النص عليها ،ومنها:
اقديم اخلدمات العامة للمواطنني ،وعمل بعض اجملالس البلدية يف السياسة
أدى إىل اعطيل مصاحل املواطنني ومنها حمافظة العاصمة ،كما مت ذكر أن 5
العاصمة واجهة اململكة وأنها مركز اقتصادي ،وبالتالي فإن الكالم الذي
نتوجه به هو أن هذه التعديالت لن ا اي سلبًا للحقوق والواجبات املتعلقة حبق
االنتخاب ،بل نرى أن هناس دوالً اختلفت يف طريقة اشكيل اجملالس البلدية،
فبعضها أخذ بفكرة االنتخاب املباشر ،والبعض مجع بني االنتخاب والتعيني،
وبعضها اآلخر اقتصر على التعيني ،فعلى املستوى الدولي مثالً أعطت فرنسا 21
مدينة باريس وضعية خاصة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل لندن وغريهما من
العواصم ،وبالنسبة إىل الوطن العربي فقد أعطيت خصوصية للعواصم أيضًا،
ملاذا؟ ألن طبيعة هذه العواصم ات ثر بطبيعة خاصة ال متنع من أن اُمنح أي
شكل خاص بش ن البلديات اخلاصة بها ،بالنسبة إىل هذا التعديل وبالنسبة
إىل مبدأ احلق يف اقديم اخلدمات البلدية نقول إنها ختتلف عن االنتخابات 25
النيابية ،باعتبار أنها منصرفة للوظائف اإلدارية البحتة اخلاصة بإدارة املرافق
واخلدمات العامة ،هذا املشروع يهدف إىل حصول الناس على هذه اخلدمات
اليت اخنفضت واردت ،بسبب أن اجملالس البلدية مل اقم بالدور املنوط بها،
حيث ربطت هذا األمر باألمور السياسية ،والسؤال اآلن أليس من حق الدولة
أن اتدخل إلرجاع األمور إىل نصابها؟! وأليس من حقها أن متنح املواطن حقه 11
يف احلصول على العمل البلدي؟ أقول ملن يدعي وجود شبهة عدم دستورية يف
هذا املشروع إنه جيب عليه أيضًا أن يستقرئ نصوص الدستور فيما يتعلق
باملصاحل العليا اخلاصة باجملتمع ،فليست املس لة هي مس لة حتجيم أو إلغاء
حقوق مقررة يف االنتخابات وخصوصًا حقه يف املباشرة ،ف يهما أوىل أن
حتظى مجيع احملافظات بهذه اخلدمات بصورة عادلة وأن اصل إىل مجيع 15
املواطنني أم أن أمنع أشخاصًا قد يستغلون مناصبهم سياسيًا يف اقديم
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اخلدمات البلدية؟ األمثلة على ذلك كثرية ولكين س ستوقف عند هيئة
املستشارين القانونيني يف جملس النواب عندما قالت بشبهة عدم دستورية هذا
املشروع بقانون ،فلو مل اكن مؤمنة بهذا املبدأ متامًا ملا أدخلت اعديالت
عليه ،ال اتضمن اعديالت جوهرية ،حيث بقي حق التعيني من خالل
مؤسسات اجملتمع املدني مبوجب مرسوم ملكي ،ولكنهم لألسف الشديد 5
أشاروا إىل عدد من األحكام الصادرة عن احملكمة الدستورية العليا املصرية
ــ وأنا ال أسرتشد بكل ما ذكروه ــ ولكنين ألزمهم إذا مت اسلي

الضوء

على حكم صادر عن احملكمة الدستورية يف أي من الدول العربية فينبغي
إرفاق هذا احلكم الصادر حتى يتم الت كد منه ،فقد متت اإلشارة إىل
القضية رقم  1لسنة 2717م ،حيث مت استخراج هذا احلكم الصادر ــ وهو ال 21
عالقة له من قريب وال من بعيد مبس لة مباشرة احلق السياسي ــ يف مصر
حيث مت الطعن على نظام االنتخاب البلدي ألنه طبق حزبيًا يف البداية ،ثم قال
بالنظام الفردي ،وكان يصر على أن اكون املرأة ممثلة يف اجملالس احمللية
لذلك ألغيت ،ولكن يف جماالت أخرى مت ختصيصها للعمال والفالحني
وغريهم مبوجب نص الدستور حيث قال :اجعل هلم متييزًا إجيابيًا ،لذا وجدنا 25
أن احلكم الذي استندوا إليه ك حد املربرات ينص على اطبيق حكم جنائي
ب ثر رجعي على متهم يف إحدى القضايا ــ واحلكم موجود لديّ وميكن
االستناد إليه ــ فمس لة اطبيق األثر الرجعي يف قانون نافذ اآلن هو ما نتكلم
عنه هنا ،وخاصة أن القوانني اجلنائية ــ كما نعلم ــ انص على مبدأ األصلح
للمتهم ،لذلك أقول يف هذه اجلزئية حنن حنرتم كل رأي قانوني ــ وقد 11
خنتلف أو نتفق معه ــ ولكن نقول إن هذا املشروع خالٍ من أي ا ويل على أنه
فئوي أو أنه مع أو ضد .كما أقول إن الدولة منزهة عن إصدار اشريعات
طائفية ألنه ليس مسلك البحرين وخاصة منذ األحداث ،فالدولة بذلت جهدًا
حثيثًا من أجل االراقاء مبنظومتها اإلنسانية والتشريعية فال جيوز أن نصم
ذلك مبثل هذه الصفة ،ألن الدولة استحق اإلشادة مبا بذلته ،وبالعكس 15
هناس بعض التشريعات جاوزنا حتى السقف املوجود يف بعض الدول اجملاورة،
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فيجب أن نضع يف اعتبارنا أن هذا التشريع هدفه هو أن حيظى سكان
العاصمة بهذه اخلدمات ،وأريد اذكريكم أننا منذ فرتة أنهينا قانونًا كان
مينع التظاهرات والتجمعات يف العاصمة ،ملاذا مل نقل إن يف ذلك متييزًا؟ ملاذا
حتظر يف العاصمة ونسمح بها يف مدن أخرى؟ ألن طبيعة العاصمة استلزم
ذلك ،ف رى أن هذا املشروع يستحق املوافقة عليه من حيث املبدأ ،وأشكر 5
جلنة املرافق العامة والبيئة على جهودها القليلة املبذولة ،ولكن ما انتهت إليه
هو رأي صحيح وسليم وفق القانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
21

شكرًا ،افضل األخ مجعة حممد الكعؤ.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن مشروع القانون املعروض أمامكم يهدف
إىل إنشاء أمانة العاصمة وإلغاء جملس بلدي املنامة ،على أن يشكل جملس
أمانة العاصمة من أعضاء يتم اعيينهم مبرسوم مبن فيهم الرئيس ونائبه من 25
بني األعضاء املنتخبني من مؤسسات اجملتمع املدني ،حبيث اكون أمانة
العاصمة مبن ى عن أجندات اجلمعيات السياسية ،واحنراف بعض اجملالس
البلدية عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله ،وما يرتاب على ذلك من
اعطيل مصاحل املواطنني يف بعض املواقع ،ومنها حمافظة العاصمة يف الوقت
الذي حتتاج فيه العاصمة إىل إجراءات سريعة وفعالة كي حتظى بوضعية 11
خاصة عن بقية احملافظات ملا متثله من واجهة للمملكة ومركز اقتصادي
مهم .وقد ادارست جلنة املرافق العامة والبيئة مشروع القانون دراسة
مستفيضة ،ووجدت من األهمية مبكان التوصية باملوافقة على مواده كما
انتهى إليها جملس النواب املوقر ،وأناشد أعضاء اجمللس املوقر املوافقة على
اوصية اللجنة .كما أننا سنتبنى اعديالً عند املناقشة يهدف إىل أن اصبح 15
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الشروط ذااها وهي املطبقة حاليًا ،وأن يكون املعينون من القاطنني يف
العاصمة ،ومن أصحاب اخلربة يف جمال العمل البلدي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،افضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السؤال هو :ملاذا نذهب بعيدًا؟ أقصد نذهب
إىل رأي هيئة املستشارين القانونيني يف جملس النواب ،ولدينا رأي هيئة
املستشارين القانونيني يف جملس الشورى ،الذي اوافق مع هيئة املستشارين 21
القانونيني يف جملس النواب ،حيث ذكروا يف نهاية اقريرهم الذي صدر يف
هذا اجملال« :واستنادًا إىل كل ذلك انتهت اهليئة إىل أن مشروع القانون
بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة
1112م ينطوي على شبهة عدم الدستورية» ،السؤال األهم هو أن اللجنة
اختلفت ومل اتفق مع رأي هيئة املستشارين القانونيني ،واألخ املقرر ذكر أنه 25
يتفق مع رأي هيئة املستشارين يف هذا املوضوع ،فكيف ميكن أن خيتلف
املقرر مع اللجنة من حيث املبدأ يف القانون ،وهو ميثل اللجنة أمام اجمللس؟!
وشكرًا.
11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املنامة ال اسكنها طائفة واحدة ،وكما
ذكرت األخت لولوة العوضي أننا وسعادة الوزير مجيعنا من (فريج الفاضل) 15
باملنامة ،وكذلك بيت بهزاد وغريهم ،وال اوجد يف احلقيقة طائفة واحدة
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اسكن املنامة ،اليوم أغلبية سكان املنامة من األجانب ،وهم يفوقون
البحرينيني عددًا؛ لذلك نرجو التمتع باللياقة عندما نعلق على مثل هذه األمور.
بالنسبة إىل اإلفتاء بعدم الدستورية ،لقد مسعنا كثريًا يف اجمللس بعدم
الدستورية ،وسؤالي هنا من هو املسؤول يف الدولة عن الدستور؟ هل جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية هي املسؤولة عن ذلك أم هيئة التشريع واإلفتاء 5
القانوني؟ ال جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وال هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني من اختصاصهم اإلفتاء بدستورية وعدم دستورية القوانني واملواد،
احملكمة الدستورية هي فق اليت هلا احلق ،وهلا االختصاص يف ذلك ،وال
أريد أن أدخل يف اجلهاز التنفيذي للحكومة ،ولكن هم أيضًا يفتون
بالدستورية وعدم الدستورية ،وأنا مستغرب يف احلقيقة من هذا األمر! الكل 21
يفيت يف هذا األمر مع أنه ليس من اختصاصه؛ لذلك أريد أن أؤكد أن هناس
جهة واحدة خمتصة بقضية الدستورية وعدم الدستورية وهي احملكمة
الدستورية ،وليست هيئة املستشارين القانونيني يف كال اجمللسني ،وليست
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وليست هيئة التشريع واإلفتاء القانوني؛
لذلك جيب أن نستعني فق

باحملكمة الدستورية يف هذا االختصاص ،ويف 25

الواقع جاللة امللك ــ حفظه اهلل ورعاه ــ قبل إصدار أي قانون يتم عرضه على
اجلهات الدستورية ــ لذلك ات خر القوانني يف قدومها إلينا ــ ولدينا قانون
اسرتجع من قبل جاللة امللك ألن هناس شبهة عدم دستورية فيه .أما اإلفتاء
بالدستورية أو عدم الدستورية من قبل أي شخص ونوقف بذلك قوانني بهذه
األهمية ،فهذا ال جيوز .العاصمة ــ كما ذكرت األخت دالل الزايد ــ هلا 11
خصوصيتها ،وهي عاصمة جتارية واقتصادية ،البنوس والفنادق واحلياة
التجارية متمركزة فيها؛ ولذلك استثنيناها من املظاهرات واملسريات ،ألن هلا
خصوصيتها ،ومن يقول ملاذا ال نقول إن هناس شبهة عدم دستورية مبعاملة
املنامة بشكل خمتلف عن املدن األخرى؟ ومن يقول ملاذا ال ميكن لنا السماح
باملسريات يف املنامة بينما ميكن ذلك يف الرفاع ويف احملرق ويف سرتة ويف 15
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غريها من مناطق مملكة البحرين؟ اجلواب هو ألن العاصمة املنامة لديها
خصوصية جتارية واقتصادية ،حيث إنها مركز جتاري ومالي مهم جدًا،
ومملكة البحرين اهتم بهذا املركز املالي ،وبالتالي جيب أن اتمتع املنامة
بهذه اخلصوصية ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أمتنى على اإلخوة األعضاء أال ي خذهم احلماس وأال يتم
استخدام ألفاظ مل نعتد يف احلقيقة استخدامها طوال هذه السنوات املاضية،
وأعرف أن الكل يقدر اآلخر ،وأمتنى أن نكون أرفع من استخدام هذه
األلفاظ اليت جترح بعضنا البعض ،افضلي األخت مجيلة علي سلمان.

21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشاطر زمالئي الذين سبقوني فيما ذهبوا إليه
حول أهمية العاصمة ،فالعاصمة يف دول العامل كافة هي من املناطق املهمة،
ألنها حتتوي على الوزارات وعلى املباني احلكومية وعلى مقار البعثات 25
الدبلوماسية وغريها من املباني احليوية ،وبالتالي العاصمة يف أي دولة من دول
العامل هلا خصوصية خاصة ،ألنها اتطلب التطوير املستمر ،سواء يف البنية
التحتية أو من ناحية الشكل وغريها .هناس الكثري من الدول اليت قد يكون
لديها نظام البحرين نفسه ،أو قد اكون لديها أنظمة انتخابية خمتلفة،
ولكن على الرغم من ذلك اكون لديها أنظمة اطبق يف احملافظات كافة 11
ولكن استثنى منها العاصمة ،وذلك خلصوصية العاصمة ،مثال على ذلك:
مصر ،حيث إن لديهم قانون اإلدارة احمللية ،ولكنهم اآلن يطالبون بفصل
العاصمة ــ القاهرة ــ عن املناطق األخرى ،وذلك حليوية هذه املنطقة
وألهميتها ،وبالتالي العاصمة البد أن اتمتع خبصوصية عن احملافظات
األخرى .عندما نتكلم عن موضوع اجملالس البلدية ،ما هو دور اجملالس 15
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البلدية يف األساس؟ هل أاكلم عن حق االنتخاب وعن حق أشخاص ميارسون
حقوقهم السياسية بانتخاب ممثليهم يف اجملالس البلدية؟ ما هو اهلدف من
اجملالس البلدية؟ اجملالس البلدية أنشئت أساسًا لتقديم خدمات للمواطنني
واملقيمني حبيث يتم اطوير اخلدمات يف املناطق اليت اتبعها هذه اجملالس،
وخصوصًا عندما اكون منطقة حيوية ومهمة مثل العاصمة ،ال أن ختضع 5
للتجاذبات ،ومينع اطويرها ،أو مينع االستفادة من اخلدمات اليت يفرتض
أن اكون هي املسؤولية املنوطة باجملالس البلدية .وعندما يتدخل املشرع أو
اتدخل احلكومة ــ أيًا كانت مسميات من قدم املقرتح سواء كان من
النواب أو من احلكومة أو من جملس الشورى ــ لتعديل وضع أو اطوير هذه
املنطقة أو ملنع التجاذبات حبيث نقدم خدمات أفضل يف هذه املنطقة احليوية21 ،
فال ميكن وضع اوصيفات سواء كان اهلدف من هذا القانون سياسي أو
غريه ،هذا املقرتح بغض النظر عن اجلهة اليت جاء منها ليس اهلدف منه
سياسي حبت ،ولكن نتيجة ملا مرت به مملكة البحرين من جتارب ،ونتيجة
لتدني اخلدمات ،ونتيجة للمشاكل اليت واجهتها منطقة العاصمة كان البد
من ادخل اشريعي ،وكان البد من وضع حل لتطوير هذه املنطقة ،وعدم 25
وقف اخلدمات ،حتى ال يتضرر املقيمون ويتضرر الشكل العام ملنطقة
املنامة وهي العاصمة .باإلضافة إىل ذلك ،بعض اإلخوة األعضاء اكلموا عن
أن اجمللس التشريعي منذ شهور قليلة أقر قانون املسريات والتجمعات ،ومنع
املسريات يف منطقة املنامة ،وكان من أسباب منعها يف منطقة املنامة
كونها منطقة حيوية وجتارية وبها مقار السفارات ،وبالتالي سيؤثر ذلك 11
يف االقتصاد ويف أشياء كثرية ،والسبب هو نفسه يف هذا املشروع ،املسريات
اراب

اراباطًا وثيقًا باحلقوق السياسية ومع ذلك مت إقرار قانون املسريات،

فكيف عندما ن اي للحديث عن موضوع هذا القانون ننعته ب ن هناس دوافع
سياسية؟! وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخت دالل الزايد واألخت مجيلة 5
سلمان على مداخلتهما يف اجلزئية اليت أقروا فيها أن هناس خالفًا سياسيًا
نتيجة اقمص أعضاء جملس بلدية املنامة للعمل السياسي يف العمل البلدي،
وهذا خالف ما ذكره وزير شؤون البلديات أن ليس هناس خالف بينه وبني
أعضاء اجمللس البلدي .لكي نضع احلل البد من اشخيص املشكلة،
املشكلة احلقيقية اليت اواجه اجمللس البلدي ووزير البلديات بالذات هي قيام 21
أعضاء اجمللس البلدي مبداخلة العمل السياسة يف العمل البلدي ،هذه هي
املشكلة احلقيقية اليت يعاني منها اجمللس البلدي ،هل هذا نتيجة لتولي عدد
كبري من أعضاء اجملالس البلدية السياسيني أو التابعني للجمعيات السياسية
هلذه املناصب؟ هل أحرم قاطين املنامة من حقهم يف االنتخاب؟ ردًا على كالم
األخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة عندما قال إن املنامة مل يتبقَ فيها إال 25
األجانب ،أحببت أن أذكره أنه يف عام 2731م كان من حق األجنؤ
التصويت يف االنتخابات ،صحيح أنه مل يكن له احلق يف الرتشح ،ولكن
كان له احلق يف التصويت ،ألنه يدفع الرسوم البلدية...
11

النائب األول للرئيس:
وهذا األمر إىل اليوم معمول به.

العضو لولوة صاحل العوضي:
العمل البلدي خيتلف عن العمل الربملاني ،ولكي اكون لدينا وجهة
نظر كاملة البد أن نعرف فلسفة التشريع ،وفلسفة العمل الربملاني والعمل 15
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النيابي .العمل الربملاني ال يقوم على عمل سياسي ،فهناس مشكلة وأنا ال
أنكرها ،ولست كما قال معالي الوزير إنين أعمي عيين عنها ،فنحن نفهم
ونقرأ الواقع البحريين ،وأكثر األعضاء يدّعون أنهم يعرفون مواطن األمور.
خبصوص الكالم الذي افضلت به األخت دالل الزايد حول أن هناس من
يدعي عدم وجود شبهة دستورية ،أردت أن أوضح أن مجيع املستشارين 5
القانونيني يف جملس النواب اافقوا على رأي واحد ،وهذا قل ما حيدث،
وأيضًا املستشارون القانونيون يف جملس الشورى اافقوا على رأي واحد ،وهذا
نادر الوقوع ،هل هؤالء مجيعهم يدّعون العلم؟ يا أخ خالد ،الرقابة الربملانية
والرقابة القضائية كونهما وكون املشرع أنش احملكمة الدستورية فهذا ال
يسلب السلطة التشريعية حقها يف الرقابة الربملانية والسياسية على مشروعات 21
القوانني ،ال أن آاي وأقول إن هذه سلطة ليس هلا حق والك سلطة ليس هلا حق
واألمر يقتصر على احملكمة الدستورية! وإال كان وجودنا لغوًا ،وأعتقد أن
املشرع يتنزه عن اللغو .وال أقيس على دول ،ولكن عمدة باريس حيكم
باريس ،وعمدة لندن حيكم لندن ،قوانينهم ختتلف عن قوانيننا ولكن
كلها قائمة على حق االنتخاب .السعودية أكثر اقدمًا منا حاليًا يف العمل 25
البلدي ،ونصف األعضاء باالنتخاب والنصف اآلخر بالتعيني ،ملاذا ال ينتهج
املشرع هذه املدرسة وال حيرم فئة ليست بالقليلة من حقها يف االنتخاب؟!
هناس مشكلة ولكن ميكن حلها من دون إلغاء اجمللس البلدي ،ملاذا اخرتنا
أن نعود إىل الوراء؟ وجاللة امللك بدأ مشروعه اإلصالحي بالعمل البلدي ،ومل
يبدأ بالعمل الربملاني ،هل نعزز العمل ونطوره أم نرجع به إىل اخللف؟! عندما 11
نذكر مبدأ املساواة فإنه ورد يف الدستور البحريين يف املادة  51اليت انص
صراحة على« :ينظم القانون املؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية مبا
يكفل هلا االستقالل» ،فلماذا أعطي أربع حمافظات استقاللية وأمنع هذه
االستقاللية عن جملس املنامة وأنشئ أمانة عامة للمنامة وأقيس على األردن؟
من يقول إن هناس اشريعات وقوانني جيب أن يذكر لي دسااري .لدي كتاب 15
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به دراسة مقارنة بني فرنسا وبريطانيا وأمريكا ومصر واألردن والسعودية
وقطر وعمان واإلمارات ،ومل أجد فيه أن العمل البلدي كله بالتعيني ،أو
أنهم خصوا منطقة بالتعيني ومنطقة باالنتخاب .لنواجه حقيقة املشكلة كي
نضع احللول ،أقول إن هناس مشكلة ولكن حلها ال يكون بإلغاء حق
طبيعي كفله الدستور ملواطين مملكة البحرين ،وال يُرد عليَّ بقانون 5
املسريات ،قانون املسريات خيتلف اختالفًا جذريًا عن حق انتخاب اجملالس
البلدية ،فهناس من حق الدولة أن انظم ملقتضيات السكينة واألمن ،ومبدأ
قانون منع املسريات خيتلف عن مصادرة حق طبيعي ملواطنني من دون مواطنني
آخرين ،فجميع املواطنني يف مجيع احملافظات هلم حق االنتخاب وأقول
للبحريين الذي سكن املنامة :ال جيوز لك االنتخاب! من املمكن أن يلج 21
هؤالء الذين حرمتهم من االنتخاب إىل احملافظات األخرى ونقع يف املشكلة
نفسها اليت وقعنا فيها يف مس لة اجمللس البلدي للمنامة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،إذا مسحتم لي ،لدي اعليق على مس لة دستورية القوانني25 ،
ومن له حق اقريرها؟ لنرجع إىل الالئحة الداخلية للمجلس وما جرت عليه
األمور يف هذا اجمللس؛ حتى نضع األمور يف نصابها الصحيح .الالئحة
الداخلية اقول« :ختتص جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بالنظر يف
مشروعات القوانني ومطابقتها ألحكام الدستور» ،فاللجنة انظر وارفع
اقريرها ،واإلخوة املستشارون يؤخذ برأيهم ويضمن يف اقرير اللجنة والرأي 11
النهائي هو هلذا اجمللس ،واجمللس برمته يقرر إما املوافقة على هذا القانون
وإما عدم املوافقة عليه ،واعودنا من جاللة امللك أنه إذا شعر ب ن هناس شكًا
يف دستورية أي قانون يقر من اجمللسني أن حييله إىل السلطة املختصة ،وأنا
أمتنى ــ حتى يطمن قلب اجلميع ــ على جاللة امللك عندما يقر هذا القانون من
اجمللسني أن حييله إىل احملكمة الدستورية للنظر فيه ،وكلي ثقة ب ن جاللة 15
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امللك لن يتوانى عن ذلك ،حتى اطمن قلوب الناس مجيعًا ب ن هذا القانون
قانون صحيح وال يتعارض مع الدستور ،وكل من اجتهد وأبدى رأيًا ب ن هذا
خمالف أو معارض نقدر رأيه ،ولكن هذا اجمللس يقرر كما قرر جملس
النواب .ويف كثري من األحيان ي اي اإلخوة املستشارون برأي معني وخنتلف
معهم يف هذا اجمللس ،وهذا ليس خط  ،وقد ا اي اللجنة برأي معني وخنتلف 5
معها ونصوت ضد قرارها ،وبالتالي القرار النهائي يف دستورية القوانني لدى
احملكمة الدستورية ،ولكننا ال نريد أن نسلب حق اللجنة واملستشارين
واجمللس يف إبداء الرأي ،والقرار النهائي هلذا اجمللس ،وعندما يصوت على
قانون فإن هذا اجمللس ب غلبيته يعتقد أن هذا القانون ال خيالف الدستور.
أحببت أن أوضح هذه األمور ،وكما ذكرت أنين أبعث نيابة عنكم متنيًا 21
إىل جاللة ب ن يعرض هذا القانون على احملكمة الدستورية بعد إقراره من
اجمللسني ورفعه إىل جاللته .افضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد أعفيتين من الدخول يف دهاليز األمور 25
التشريعية والدستورية .امسحوا لي أن أاكلم من منظور عاطفي ،والعاطفة
ليست عيبًا؛ ألنها شعور إنساني ،والشعور اإلنساني جيب أن يرتجم إىل واقع
عملي .على مييين أشخاص من املنامة ،وعلى يساري أشخاص من النويدرات،
ولن أحتكم هلم ،ولكن أمامي أشخاص من املنامة .املنامة بالنسبة إلينا حنن
البحرينيني هي املثال والقدوة ،الفرجان املوجودة يف املنامة ،من الفاضل إىل 11
العوضية إىل احلطب إىل املخارقة و...إخل؛ متثل نسيجًا اجتماعيًا يف البحرين
نفتخر به منذ قديم الزمان وإىل اليوم ،ولن يغري اهلل شيئًا على هذه البالد ألن
هذا شعور إنساني ومت صل يف هذا الشعب ،ومهما جاءت به الرياح العااية،
ومهما جتمعت األباطيل واألضاليل حولنا لتنتزعنا من جذورنا ،سنظل حنن
البحرينيني نتمتع بهذه الروح ــ واملنامة فيها املسجد واجلامع امل مت والكنيسة 15
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واملعبد وفيها كل شيء ــ ومل خيطر يف بالنا أبدًا أن هذا األمر يزعزعنا من
جذورنا ،ويدق إسفينًا يف هذا اجملتمع ،حنن شعب واحد بكل طوائفه
ومذاهبه وأديانه وقيمه .ن اي إىل خصوصية املنامة ،املنامة هلا خصوصية
ليست يف قلوب البحرينيني ــ كلنا مجيعًا يف املدن والقرى ــ بل هلا خصوصية
يف خليجنا العربي وال أبالغ إن قلت يف وطننا العربي ،فهي إذن مدينة منوذجية 5
يف اعايشها الديين واساحمها املذهؤ ويف اعايشها التجاري واملالي و...إخل.
بلدية املنامة يف الثالثينيات كانت هي اليت ادير هذا البلد ،وهي شريان هذه
البالد ،وكان من يتقلد منصب رئيس البلدية ميثل بالنسبة إىل احلاكم اليد
اليمنى ال اليد اليسرى؛ ألنه يعلم أن من مسؤوليته اطوير هذه املنطقة وأن
اكون قبلة لكل العامل ،وعندما نقول إن البحرين ميناء العامل كله فميناء 21
العامل هنا يف املنامة ،وليسمح لي أهل احملرق ،إذا كان للمحرق اارخيها
فإنها واملنامة ميثالن شريانًا ورئتني هلذا اجلسد الذي يتنفس بهما ،ولذلك
جيب أن نؤمن إميانًا صادقًا ب ن هذا التشريع ي اي حلماية هذه اخلصوصية
للمنامة وليس لتفريقها ،جيب أن نعي ذلك دائمًا وأبدًا ،وحنن لألسف الشديد
مررنا بظروف جعلتنا نفكر يف هذا الشبح اللعني ،بينما حنن يف داخلنا هذه 25
ليست طبيعتنا ،وليست هذه قيمنا وسنظل حنن البحرينيني يدًا واحدة وقلبًا
واحدًا وجيب أن نكون قلبًا واحدًا جتاه كل هذه األعاصري والفنت .سيدي
الرئيس ،أرجو ممن أراد أن يغري يف هذا القانون أن ي خذ يف االعتبار أننا
غرينا الدستور ،فقد غرينا مواده بالتوافق الذي مت يف احلوار الوطين وعرضت
هذه التعديالت على اجمللسني ووافقا عليها ،واليوم حنن نريد أن نعدل ون اي 11
إىل اجمللسني لكي نعدل ،وليس بغريب أن نعدل ،والقوانني ا اي ملبية
حلاجات جمتمعية وحلاجات ضرورية اقتصادية وسياسية و...إخل ،ولذلك
أعتقد أننا جيب أن ننظر إىل هذا املشروع اجلديد بهذه الروح ،وعندما اكون
هذه روحنا وهذه نفسنا فسوف نصل إىل ما حيقق مصلحة هذه البالد،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ ألد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة ال أدرى ماذا أقول بعد هذا احلماس؟ 5
اإلخوة الذين سبقوني يف الكالم عربوا عن الكثري ،وما أردت أن أقوله هو
ا كيد ما افضل به سعادة وزير جملسي الشورى والنواب وهو أن هذا املشروع
كان يف األصل مقرتحًا من اإلخوة النواب ،وهم ممثلو الشعب وهم من اقدموا
بهذا املقرتح من أجل مصلحة منطقة املنامة ألنهم رأوا ــ وحنن نشاركهم
الرأي ــ أن املنامة هلا طبيعة خاصة كونها مركزًا جتاريًا ومقرًا للحكومة 21
ومقرًا للسفارات ،ولذلك هلا من العناية والرعاية واالهتمام ما يفوق أي مناطق
أخرى .حنن عندما نشرع هذا القانون ونعتمد هذا املقرتح فال أظن أننا نعود
إىل الوراء يف عملية التشريع اليت نقوم بها يف جملس الشورى ،وحنن دائمًا
ننظر إىل األمام وننظر إىل املصلحة ،فتغيري مسمى (بلدية املنامة) واختاذ أمانة
للعاصمة ليسا بدعة ،وكثري من دول العامل لديها أمانة يف العاصمة ولديها 25
خصوصيات ختتص بهذه التسمية ،ف رجو من اإلخوان املوافقة على هذا
املشروع ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
11

شكرًا ،افضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارس.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية حديثي أاوجه بالشكر اجلزيل إىل األخ
خليل الذوادي على هذه اخلطبة العصماء اليت أججت مشاعر املوجودين
ب همية العاصمة وهي املنامة .لو اسمح لي سيدي الرئيس أن أاكلم عن املادة 15
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 5اليت اشري إىل اشكيل جملس أمانة العاصمة ،طبعًا يتم اعيني أعضاء هذا
اجمللس ب مر من جاللة امللك ،ولن خيتار جاللة امللك إال أناسًا ميثلون مجيع
القطاعات ،والقطاعات اكلم عنها األخ خليل الذوادي ،وأعتقد أن جاللة
امللك سرياعي هذا األمر عند اشكيل هذا اجمللس ،وبالفعل سيمثل اجمللس
مجيع القطاعات أو الطيف اجملتمعي املوجود يف مدينة املنامة .وأعتقد أنه 5
سيتم اختيار أعضاء اجمللس من مؤسسات اجملتمع املدني ،ومن ذوي اخلربة
واالختصاص ،وهذا سيغطي وخيفف من املخاوف املوجودة لدى بعض اإلخوة
األعضاء ،ف متنى على األعضاء أن يوافقوا على هذا املشروع ،وشكرًا.
21

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25

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

(أغلبية موافقة)
11

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الديباجة :اوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف 15
التقرير.
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النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،افضل األخ
مقرر اللجنة.

25

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

النائب األول للرئيس:
11

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)4البند (أ) :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
21

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ 11
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة الثانية :اوصي اللجنة باملوافقة على مقدمة هذه املادة بالتعديل
15

الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على مقدمة هذه املادة؟
31

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر مقدمة هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية،
افضل األخ مقرر اللجنة.
21

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( )5مكررًا :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟ افضلي األخت لولوة صاحل 25
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على هذه املادة ،عندما اقول
«يتم اعيينهم مبرسوم ملكي مبن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بني 11
األعضاء املنتخبني مبؤسسات اجملتمعات املدني» ،هل اجلمعيات السياسية
ادخل ضمن اشكيل أعضاء اجمللس أم ال؟ وهل املقصود مبؤسسات اجملتمع
املدني املؤسسات بشكل عام مبا فيها كل اجلمعيات السياسية؟ ألن
مؤسسات اجملتمع املدني اليت لدينا ختضع لوزارة التنمية االجتماعية،
واجلمعيات السياسية ختضع لوزارة العدل ،فما املقصود هنا من مؤسسات 15
اجملتمع املدني؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،اقدمنا إىل سعاداك باقرتاح مقدم من أغلب 5
احلاضرين بتعديل البند  2من هذه املادة ،ويستهدف من هذا التعديل هو أن
يتم اختيار أعضاء اجمللس من مؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة بالعمل
البلدي ــ طبعًا اجلمعيات السياسية ال اشمل هذا التشكيل ــ ومن ذوي اخلربة
واالختصاص ،وكذلك أضفنا إىل االقرتاح «من القاطنني يف حمافظة
العاصمة» أي اشرتطنا أن يكون أعضاء هذا اجمللس من قاطين العاصمة21 .
وأضفنا أيضًا أنه يشرتط يف أعضاء اجمللس شروط أعضاء اجمللس البلدي
ذااها ،وحتذف الفقرة األخرية القائيًا من هذا البند ألن األعضاء استثنوا يف
البند املوجود حاليًا من شرطني هما :أن يكون بالغ من العمر  31سنة ،وأن
يكون مقيدًا يف جدول الناخبني ،ولكن بعد التعديل جيب اوافر الشروط
ذااها فيمن يتم اعيينهم يف جملس أمانة العاصمة .وقد رفعنا هذا االقرتاح إىل 25
سعاداك ونتمنى أن يتم عرضه على هذا اجمللس ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،افضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
11

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نصت املادة على عبارة «من بني األعضاء
املنتخبني مبؤسسات اجملتمع املدني ومن ذوي اخلربة واالختصاص» هل
املقصود بعبارة «ومن ذوي اخلربة واالختصاص» هو أن يكون اختيار أعضاء
اجمللس من خارج مؤسسات اجملتمع املدني ولكنهم من قاطين العاصمة أم 15
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أنهم البد أن يكونوا أعضاء يف مؤسسات اجملتمع املدني؟ أرجو منكم
اوضيح ذلك ،وشكرًا.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

البد أن يكونوا أعضاء يف مؤسسات اجملتمع املدني.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
أعين أن املواطنني القاطنني يف العاصمة الذين ال ينتمون إىل أي
مؤسسة من مؤسسات اجملتمع املدني هل ليس هلم نصيب يف أن يكونوا
21

أعضاء يف جملس أمانة العاصمة؟ وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،سؤال وجيه يف احلقيقة ،افضل األخ مجعة حممد الكعؤ.
25

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال يشرتط يف اعيني أعضاء جملس أمانة
العاصمة أن يكونوا أعضاء يف مؤسسات اجملتمع املدني ،من املمكن أن
يكونوا أعضاء يف هذه املؤسسات أو يف غريها ،وشكرًا.

11

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
15

النائب األول للرئيس:
لدي اقرتاح مقدم من جمموعة من األعضاء بتعديل البند ( )2من هذه
املادة وهو كالتالي« :يشكل جملس أمانة العاصمة من عدد ال يقل عن عشرة
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أعضاء يتم اعيينهم مبرسوم ملكي يعني فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بني
األعضاء املنتخبني مبؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة بالعمل البلدي ومن
ذوي اخلربة واالختصاص من القاطنني يف حمافظة العاصمة لذات املدة املقررة
للمجالس البلدية األخرى ،وجيوز إعادة اعيني من انتهت مدة عضويته،
ويشرتط يف أعضاء اجمللس ذات شروط أعضاء اجمللس البلدي» ،فهل يوافق 5
اجمللس على جواز نظر هذا االقرتاح؟

(أغلبية موافقة)
21

النائب األول للرئيس:
إذن يقر ذلك .هل هناس مالحظات على هذا االقرتاح؟ افضلي األخت
لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نقول «من بني األعضاء املنتخبني 25
مبؤسسات اجملتمع املدني ذات العالقة بالعمل البلدي» ،فهل هناس مؤسسة
من مؤسسات اجملتمع املدني يف البحرين اعمل يف جمال العمل البلدي؟
وشكرًا.
11

العضو حممد حسن باقر رضي:
مثل مجعية املهندسني.

النائب األول للرئيس:
األخ مقرر اللجنة يقول مثل مجعية املهندسني ،فهي مهتمة بالعمل
البلدي وغري ذلك .حنن اآلن اقدمنا باقرتاح اضمن هذه اجلزئية ،وأضيف إليه 15
أعضاء آخرين من خارج مؤسسات اجملتمع املدني ،وإذا كان لدي ثالثة
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مؤسسات من مؤسسات اجملتمع املدني هلا عالقة بالعمل البلدي ،ف كمل
باقي العدد من خارج هذه املؤسسات ،هل هناس مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بالتعديل املطروح يف اجللسة؟

(أغلبية موافقة)

21

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة بالتعديل املذكور .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل
األخ مقرر اللجنة.

25

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 5مكررًا املستحدثة) :اوصي اللجنة باملوافقة على استحداث
هذه املادة.

النائب األول للرئيس:
11

هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
15

هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة؟

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة الثالثة :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت من 5
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟
21

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

25

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

11

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
سوف ن خذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا.
15

افضل 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)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 234

1124/1/21م

املضبطة 31

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
5

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
21

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

25

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
11

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
15

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
5

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
21

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
موافق.

25

العضو لولوة صاحل العوضي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
11

موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
15

العضو حمـمـــد سيــف الـمـسـلـم:
موافق.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5

غري موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
21

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

النائب األول للرئيس مجال حممد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة
25

نهائية؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وسوف ن خذ اآلن الرأي النهائي 11
أيضًا على مشروع قانون بش ن صندوق اعويض املتضررين من حوادث
املركبات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 1121م ،وقد وافق عليه
اجمللس يف جمموعه قبل ساعة من اآلن ،فهل يوافق اجمللس على مشروع
القانون بصفة نهائية؟
15

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .إذا مسحتم يا إخوان سوف نقدّم
بندًا واحدًا سريعًا ثم سنرفع اجللسة بعد ذلك .ننتقل اآلن إىل البند اخلاص
مبناقشة اقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )27لسنة 1111م بش ن انظيم سوق العمل ،ومشروع قانون 5
بتعديل الفقرة (أ) من املادة ( )31من القانون رقم ( )27لسنة 1111م بش ن
انظيم سوق العمل( ،املعدين يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس
النواب) ،وأطلب من األخ عبداجلليل عبداهلل العوينااي مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.
21

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب اثبيت التقرير ومرفقااه يف
املضبطة.
25

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

(أغلبية موافقة)
11

النائب األول للرئيس:
إذن يتم اثبيت التقرير ومرفقااه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )324
15

النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .افضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اسلمت اللجنة من معالي رئيس اجمللس خطابًا
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )27لسنة 1111م
بش ن انظيم سوق العمل ،ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من املادة ( )31من
القانون رقم ( )27لسنة 1111م بش ن انظيم سوق العمل( ،املعدين يف ضوء 5
االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب) ،وقد ناقشت اللجنة خالل
اجتماعااها مشروعي القانونني ،حيث يهدف املشروع بقانون األول إىل جتريم
فعل استخدام عمالة بدون احلاجة إليها ،وذلك بإضافة فقرة جديدة إىل بنود
املادة ( )13حتمل الرقم «د» انص على أنه« :حيظر على صاحب العمل اقديم
بيانات أو معلومات أو مستندات خمالفة للحقيقة وذلك من أجل احلصول على 21
اصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له ،أو عند انتفاء احلاجة من ذلك
التصريح» ،ويستتبع ذلك اعديل املادة العقابية ( )31من ذات القانون .ويتكوّن
املشروع بقانون فضالً عن الديباجة من ثالث مواد .ويهدف املشروع بقانون
الثاني إىل اشديد العقوبة املقررة يف املادة (/31أ) من القانون رقم ( )27لسنة
1111م بش ن انظيم سوق العمل على كل من يستخدم عامالً أجنبيًا من دون 25
اصريح عمل ،وكذلك كل من يستخدم عامالً باملخالفة ألحكام القانون
املذكور ،باإلضافة إىل األشخاص الذين يتقاضون أية مبالغ أو احلصول على
أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار اصريح عمل للعامل األجنؤ ،أو
مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه يف عمله باملخالفة ألحكام القانون
املذكور ،واألشخاص الذين يزاولون نشاط وكاالت اوريد العمال ،أو 11
مكااب التوظيف من دون احلصول على ارخيص بذلك ،وأصحاب األعمال
الذين يزاولون أنشطة اقتصادية أو مهنية حمظور مزاولتها من دون ارخيص.
ويت لف املشروع بقانون ــ فضالً عن الديباجة ــ من ماداني ،ختتص املادة األوىل
منهما بتشديد العقوبة املقررة يف املادة (/31أ) من القانون رقم ( )27لسنة
1111م بش ن انظيم سوق العمل على النحو املذكور ،فيما جاءت املادة الثانية 15
انفيذية .وقد أقرّت اللجنة دمج جملس النواب املوقّر املشروعني يف مشروع
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واحد ،وذلك إعماالً للمادة ( )71من الالئحة الداخلية جمللس الشورى اليت
انص على «إذا اعددت مشروعات أو مقرتحات القوانني يف املوضوع الواحد،
اعترب أسبقها هو األصل ،واعترب ما عداه مبثابة اعديل له» ،ومت ضم
املشروعني بقانونني يف اقرير واحد ،واعتبار مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )27لسنة 1111م بش ن انظيم سوق العمل هو األصل 5
والثاني مبثابة اعديل له .وبعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وعلى رأي اجلهات اليت است نست اللجنة برأيها ،وعلى قرار
جملس النواب املوقر ومرفقااه ،وآراء ومالحظات املستشار القانوني لشؤون
اللجان باجمللس ،وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون ،اوصلت
اللجنة إىل املوافقة على مشروع القانون كما أقره جملس النواب ،وذلك ألن 21
مشروع القانون حيقق اآلاي2 :ــ احلد من استقدام العمالة األجنبية من دون
احلاجة إليها1 .ــ القضاء على مشكلة الوجود غري القانوني للعمال األجانب
والعمال اهلاربني3 .ــ احلد من اآلثار األمنية واالقتصادية اليت ارتاب على
الوجود غري القانوني للعمال األجانب والعمال اهلاربني4 .ــ احلفاظ على انظيم
األنشطة االقتصادية أو املهنية اليت اتطلب احلصول على اصريح مبمارستها25 .
ويف ضوء كل ذلك ارى اللجنة التوصية باملوافقة على مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم ( )27لسنة 1111م بش ن انظيم سوق العمل،
ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من املادة ( )31من القانون رقم ( )27لسنة
1111م بش ن انظيم سوق العمل( ،املعدين يف ضوء االقرتاحني بقانونني
املقدمني من جملس النواب) .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ 11
الالزم ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناس مالحظات؟
15

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

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،افضل األخ مقرر اللجنة.
21

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
مسمى املشروع :اوصي اللجنة باملوافقة على مسمى املشروع كما ورد
يف املشروع بقانون األول.

النائب األول للرئيس:
25

هل هناس مالحظات على مسمى املشروع؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مسمى املشروع كما ورد يف املشروع بقانون 11
األول؟

(أغلبية موافقة)
15

النائب األول للرئيس:
إذن يُقر مسمى املشروع كما ورد يف املشروع بقانون األول .وننتقل إىل
الديباجة ،افضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
الديباجة :اوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما وردت يف املشروع
بقانون الثاني.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
21

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة كما وردت يف املشروع بقانون الثاني؟

(أغلبية موافقة)
25

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر الديباجة كما وردت يف املشروع بقانون الثاني .وننتقل إىل
املادة األوىل ،افضل األخ مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
املادة األوىل :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 11
التقرير.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟
15

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

النائب األول للرئيس:

(أغلبية موافقة)

5

إذن اُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،افضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
املادة الثانية :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت يف 21
املشروع بقانون األول.

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟
25

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف املشروع بقانون األول؟
11

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة كما وردت يف املشروع بقانون األول .وننتقل إىل
املادة التالية ،افضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
املادة الثالثة :اوصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت يف
املشروع بقانون األول.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناس مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف املشروع بقانون األول؟

(أغلبية موافقة)
25

النائب األول للرئيس:
إذن اُقر هذه املادة كما وردت يف املشروع بقانون األول .وبهذا نكون
قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف
جمموعه؟

11

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
وسوف ن خذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وقبل أن نرفع اجللسة نؤجل مناقشة بقية بنود جدول األعمال إىل اجللسة

القادمة؛ قد حنتاج إىل عقد جلسة استثنائية يوم اخلميس ،وسوف نبلغكم 15
اليوم إن شاء اهلل إذا كان هناس اجتماع استثنائي يوم اخلميس أو فق
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