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 العضــــــــــو صهــــــــــــــد  براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد. 

ــري .    ــا  العـــ ــد ةـــ ــداتور صهـــ ــو الـــ  العضـــ

 العضـــــــــــــو صهـــــــــــــد مهـــــــــــــدي احلـــــــــــــداد.

 بمــــــــــد.العضــــــــــو بســــــــــام   اعيــــــــــل البنم

 العضـــــــــــــو جاةـــــــــــــم صهـــــــــــــد املهـــــــــــــ  .    

 العضـــــــــــــــو مجعـــــــــــة  مـــــــــــد الىعـــــــــــ .

ــلما .    العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ةــــــــــــ

ــل.    ــدا  الفا ــ ــاد عبــ ــداتورة جهــ ــو الــ  العضــ

 العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــ  ا يـــــــــــــا . 

 العضــــــــــــو جــــــــــــواد عبــــــــــــدا  عبـــــــــــــاس.    

ــقطي.   ــ  املســــــــ ــد حســــــــ ـــو خالــــــــ  العضـــــــــــــ

 العضـــــــــــــو خالـــــــــــــد  مـــــــــــــد املســـــــــــــلم.    

 العضـــــــــــو يـــــــــــيس هـــــــــــد الرميبـــــــــــي.   

ــو  ــاعي.  العضــــــــــ ــد املنــــــــــ ــ. صهــــــــــ  درويــــــــــ

 العضــــــــــــــــــو دال  جاةــــــــــــــــــم ال ايــــــــــــــــــد.   

ــر .    ــدا  فــــــــــــ ــا عبــــــــــــ ــو ر ــــــــــــ  العضــــــــــــ

 العضـــــــــــو كهـــــــــــوة  مـــــــــــد الىـــــــــــواري.    

 العضــــــــــــــو ةــــــــــــــامية خليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد. 

ــة.  ــاد  الببارنــــــــــ ــ  صــــــــــ ــو  ــــــــــ  العضــــــــــ

ــوي.  ــاجي  قـــــــــــ ــن حـــــــــــ  العضـــــــــــــو ةوةـــــــــــ

 العضـــــــو ةـــــــيد  ـــــــياء  يـــــــ  املوةـــــــوي.    

 العضــــــــو عبـــــــــدالرهن  مـــــــــد مجشـــــــــ . 

ــو  ــداتور العضـــ ــن ص الـــ ــدالع ي  حســـ ــل.عبـــ  بـــ

 عبـدالع ي  عبـدا  العامـا .   الـداتور  العضو 

ــن املنصــــور.   ـــو عبــــدالوها  عبداحلســ  العضــــــ

ــد.   ــ  صهــــــــــــ ــي عيســــــــــــ ــو علــــــــــــ  العضــــــــــــ
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 العضـــــــو فا مـــــــة عبـــــــدا بار الىـــــــوهاي.

ــاجي.  ــد احلـــــــــــ ــ اد صهـــــــــــ ــو فـــــــــــ  العضـــــــــــ

 .علــي العضــــــــــو الــداتور  مــد علــي حســن    

ــرحا .   ــد ةـ ــور  مـ ــداتور منصـ ـــو الـ  العضــــــ

 يلــــــــي خضــــــــوري.العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا  

 العضــــــــــــــو نــــــــــــــوار علــــــــــــــي ا مــــــــــــــود.   

ــ ي فـــــــــــــــاي .   ــة رمـــــــــــــ ــو هالـــــــــــــ  العضـــــــــــــ

 

وقد حضر ا لسة ةعادة السيد عبدا ليل  براهيم آ   ريف األم  العـام  

ولس الشورى. هذا وقد مثل احلىومة ةعادة السيد غامن بن فضل البوعين  وكير 

 ش و  جملسي الشورى والنوا .
 

 5 ا الر ية وهم:اما حضر ا لسة بع  ممثلي ا ها

 :من وكارة املالية 

السيد ةامي  مد هيد مدير  دارة العالقاا االقتصادية  -0

 .ا ارجية

 .الرقابة واملتابعة دارة صنور علي األنصاري مدير السيد  -2

 02الشيخ فراس بن عبدالرهن آ  خليفة رايس قسم العالقاا  -3

 الثنااية.
 

 :من وكارة العد  والش و  اإلةالمية واألوقاف 

 السيد ةعيد  مد عبداملطل  املستشار القانوني. ــ

 05 

 : من وكارة ش و  جملسي الشورى والنوا 

السيد عبدالعظيم  مد العيد الوايل املساعد لش و  جملسي  -0

 الشورى والنوا .
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 السيد صاق جاةم عاشور املستشار القانوني. -2

 وعدد من مديري اإلداراا ورؤةاء األقسام وموظفي الوكارة. ــ 
 

 

 5 وكارة الصناعة والتاارة والسياحة: من 

 السيد نادر خليل امل يد وايل الوكارة لش و  التاارة.  -0

 السيدة  ميا  صهد الدوةري الوايل املساعد للتاارة ا ارجية. -2

 

 :من مصرف الببرين املرا ي 

 02السيد يوةف حسن يعقو  مدير  دارة مراقبة مصارف قطا   -0

 التا اة.

 .املستشار القانونيصهد  مد عبداملطل  السيد  -2
 

اما حضرها الداتور صهد عبدا  ناصر األم  العام املساعد 

 05للموارد البشرية واملالية واملعلوماا، والسيد عبدالناصر  مد الصديقي 

األم  العام املساعد لش و  ا لساا واللاا ، والداتور عصام عبدالوها  

لس، وصعضاء هيئة تشارين القانوني  باوسالقكجني رايس هيئة امل

املستشارين القانوني  باولس، اما حضرها عدد من مديري اإلداراا 

 الرايس ا لسة: معاليورؤةاء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 22 

 الرئيـــــــــــــــس:

نفتتح صةعد ا  صباحىم بىل خ ، بسم ا  الرهن الرحيم، 

من الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي من  احلادية والعشرينا لسة 

ة. ، ونبدص بتالوة ص اء األعضاء املعتذرين والغااب  عن ا لسة السابقالراب 

 25 آ   ريف األم  العام للمالس.  فضل األخ عبدا ليل  براهيم 

 

 األمني العام للمجلس:

 السالم عليىم ورهة ا  وبراا ه، وصةعدشىًرا ةيدي الرايس، 

ال من اعتذر عن حضور هذه ا لسة  ا  صباحىم مجيًعا بىل خ ،
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مجا   مد فخرو، والداتور ةعيد صهد عبدا  للسفر  صصبا  السعادة:

يف مهمة ر ية بتىليف من اولس، وصاد  عيد آ  رهة، والداتور 

، وعاد  عبدالرهن  مد علي  مد ا  اعي للسفر خار  اململىة

وهد مبارك النعيمي يف مهمة ر ية داخل الببرين ، خاصاملعاودة لظرف 

 5 وشىًرا.بتىليف من اولس، 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شىًرا، وبهذا يىو  النصا  القانوني النعقاد ا لسة متوافًرا. 

 ىل البند التالي من جدو  األعما  وا اص بالتصدي  عل   اآل وننتقل 

 02خالد  فضل األخ ؟ مالحظاا عليهافهل هناك مضبطة ا لسة السابقة، 

 .حس  املسقطي

 

 :خالد حسني املسقطي العضو

السطر  38صباح ا   مجيًعا، يف الصفبة شىًرا ةيدي الرايس، 

 05... بصفتها ا طة األوىل وجي  »: صرجو حذف حرف الواو من عبارة 02

ويف  .«... بصفتها ا طة األوىل جي  عليها...»: لتصبح العبارة، «عليها...

 ىل  «متىامل م  النشا »عبارة:   افة  صرجو 07الصفبة نفسها السطر 

اةتخرا  ةال ... »: لتصبح العبارة، «...اةتخرا  ةال جتاري... »عبارة 

 ، وشىًرا. «...متىامل م  النشا  جتاري
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 :الرئيـــــــــــــــس

 .مهدي احلدادشىًرا،  فضل األخ صهد 
 

 :مهدي احلدادأمحد  العضو

 25صباح ا   معالي الرايس، وصباح ا   ىًرا ةيدي الرايس، ش

من يقوم بهذه املهمة؟ ال ... »عبارة:  وردا 24السطر  23يف الصفبة مجيًعا، 

من يقوم بهذه املهمة؟ صود ص   صعلم ما هو ... »: والصبيح هو، «...صعلم ما هو رد

 ، وشىًرا.«...الوكارة رد
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 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ صهد  براهيم به اد. شىًرا،

 

 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

 5أل  ... »وردا عبارة:  8السطر  33يف الصفبة شىًرا ةيدي الرايس،  

املرةوم بقانو  صعط  الوكارة احل  يف ممارةة هذه األمور والبت فيها وفرض 

يف عل  ا ملة، ألننا دخيلة  «فرض الضراا »صعتقد ص  عبارة ، «...الضراا 

 «فرض الضراا »وعليه صرجو شط  عبارة ، الببرين ليس لدينا  راا 

أل  املرةوم بقانو  صعط  الوكارة احل  يف ممارةة هذه ... »: لتصبح العبارة

 02 ، وشىًرا.«...وفرض الرةوم األمور والبت فيها

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىًرا، هل هناك مالحظاا صخرى؟

   

 05 )ال توجد مالحظات(
 

 يـــــــــــــــس:الرئ

وننتقل اآل   ىل البند  ذ   قر املضبطة اا ةُيارى عليها من  عديل. 

 فضل األخ عبدا ليل من جدو  األعما  وا اص بالرةاال الواردة،  التالي

 22  براهيم آ   ريف األم  العام للمالس.

 

  األمني العام للمجلس:

قانو  بتعديل بع   مشرو  شىًرا ةيدي الرايس، الرةاال الواردة:   

)املعد  م بشأ  الرةوم القضااية0972( لسنة 3صحىام املرةوم بقانو  رقم )

 25 ت. وقد متاملقدم من جملس النوا ( «بصيغته املعدلة»االقرتاح بقانو   وء يف 

عن  نة  يعية والقانونية بصفة صصلية عوً ا نة الش و  التشر حالته  ىل 

( من املرةوم 30اقرتاح بقانو  بتعديل املادة )والش و  املالية واالقتصادية. 
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  بشأ  جملسي الشورى والنوا ، واملقدم املعّد م2222 ( لسنة05بقانو  رقم )

ييس هد الرميبي، وصهد مهدي  :من صصبا  السعادة األعضاء

صهد ةا  العري ، وةوةن حاجي  قوي، وةامية الداتور احلداد، و

اقرتاح والش و  التشريعية والقانونية.  ىل  نة وقد متت  حالته  خليل امل يد.

 5م، واملقدم 2202( لسنة 37بقانو  بتعديل قانو  الطفل الصادر بالقانو  رقم )

من صصبا  السعادة األعضاء الداتورة جهاد عبدا  الفا ل، وكهوة  مد 

الىواري، والداتور عبدالع ي  حسن صبل، وفا مة عبدا بار الىوهاي، 

 نة ش و  املرصة والطفل م   خطار وقد متت  حالته  ىل  فاي . وهالة رم ي

رةالة ةعادة العضو الداتور عبدالع ي  و نة الش و  التشريعية والقانونية. 

 02عبدا  العاما  خبصوص  ل  اةرتداد االقرتاح بقانو  بشأ  رعاية صةر 

 وشىًرا.ألخذ موافقة اولس عل  هذا الطل ، ، الشهداء

 

 :ـــــــــــــسالرئيــــ

 ؟الطل  املذاورشىًرا، هل يواف  اولس عل   

 05 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

وننتقل اآل   ىل البند التالي من جدو  األعما  وا اص  .ُيقر ذل  ذ   

 22ا من قانو  ( مىرًر233مشرو  قانو  بإلغاء املادة )الرصي النهااي عل  بأخذ 

م، املراف  للمرةوم 0972( لسنة 05باملرةوم بقانو  رقم )العقوباا الصادر 

؛ وقد واف  اولس عل  مشرو  القانو  يف م2205( لسنة 23رقم )امللىي 

 جمموعه يف ا لسة السابقة، فهل يواف  عليه بصفة نهااية؟

 
 25 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

اآل   ىل البند التالي من وننتقل  ذ  ُيقر مشرو  القانو  بصفة نهااية. 

 نة الش و  املالية واالقتصادية خبصوص تقرير جدو  األعما  وا اص ب

 مصرف قانو  صحىام بع  م بتعديل2205( لسنة 34) املرةوم بقانو  رقم

 5. م2222( لسنة 24رقم ) بالقانو  الصادر املالية وامل ةساا املرا ي الببرين

اللانة التوجه  ىل املنصة  مقرر دروي. صهد املناعي وص ل  من األخ

 تفضل. يفل

 

 :درويش أمحد املناعي العضو

 02بسم ا  الرهن الرحيم، صةعد ا   شىًرا ةيدي الرايس، 

 بدايًة ص ل   ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.صباحىم بىل خ ، 
 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  املضبطة؟هل يواف  اولس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه يف 

 05 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة. 
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 (11 / صفحة1 )انظر امللحق

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 اللانة. مقرر  فضل األخ 
 25 

 :درويش أمحد املناعي العضو

قرار  بعد اال ال  عل  املرةوم بقانو ، وعل ، شىًرا ةيدي الرايس

جملس النوا  والرصي القانوني للمستشار القانوني لش و  اللاا  والرصي 

االقتصادي للمستشار االقتصادي واملالي، وبعد التأاد من ةالمة املرةوم 

 32بقانو  من الناحيت  الدةتورية والقانونية وفًقا لرصي  نة الش و  التشريعية 
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رةوم يهدف  ىل اةتبدا  والقانونية االس الشورى، وجدا اللانة ص  امل

 عريف امل ةساا املساندة للقطا  املالي، واملقصود باملعلوماا السرية، 

باإل افة  ىل فرض غراماا  دارية من قبل املصرف عل  املخالف  ألحىام 

هذا القانو  صو اللوااح والقراراا والتوجيهاا الصادرة بهذا ا صوص، 

 5وماا االاتمانية. و رى اللانة ص  واةتبداث فصل جديد يتعل  اراا  املعل

للبنوك  اعاملًي امالًي امراً باعتبارها هذه التعديالا  ع ك مىانة الببرين 

وامل ةساا املالية، و أهيل املصرف املرا ي بتشريعاا متىنه من رف  

مقدرة الببرين التنافسية  قليمًيا وعاملًيا، و عطي هذه التعديالا دفعة لتع ي  

باإل افة  ىل  باملنطقة. امهًم ادولًي امالًي امراً باعتبارها مىانة الببرين 

 02ةد فراغ  شريعي موجود حالًيا، و  افة األ ر القانونية الصبيبة لتنظيم 

عملية حتصيل وهاية املعلوماا االاتمانية ا اصة بالعمالء ومستخدمي 

خدماا احلىومة، وهاية األفراد من  عدي ا ط اآلمن لالقرتاض. 

املرةوم ًيا م  ما  قدم بشأ  املرةوم بقانو   وصي اللانة باملوافقة عل  ومتاش

بتعديل بع  صحىام قانو  مصرف الببرين  م2205( لسنة 34بقانو  رقم )

 05واألمر ، م2222( لسنة 24املرا ي وامل ةساا املالية الصادر بالقانو  رقم )

 .اولس املوقر الختاذ الالكم، وشىًرا معروض عل 
 

 :ــــــــــــــسالرئيـ

 .ي ةلما  فضلي األخت مجيلة علهل هناك مالحظاا؟ شىًرا،  
 22 

 مجيلة علي سلمان: العضو

ممثلي مصرف موجه  ىل لدي اةتفسار شىًرا ةيدي الرايس،  

البياناا »، الذي ينص عل : (0البند )يف  002الببرين املرا ي يتعل  باملادة 

ص  البياناا هي مثل معروف  ،ناا، بالنسبة  ىل البيا«واملعلوماا ا اصة

 25، هذه هي البياناا الشخصية الرقم الشخصي والعنوا  وصرقام احلساباا

، هذه العبارة «املعلوماا ا اصة»ولىن بالنسبة  ىل املتعلقة بالعميل، 

صو املعلوماا الشخصية ا اصة  اةتوقفت ، هل ُيقصد بها املعلوماا ا اصة
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صو ال ــ  االجتماعية ــ مثل اونه مت وًجبأي شخص مثل صمالاه وحالته ا

وعدد صبنااه، واألمور ا اصة اليت  تعل  بالشخص نفسه، فيما عدا البياناا 

ملقصود باملعلوماا ا اصة اا  ا؛  ذا املطلوبة يف صي معاملة مصرفية

البياناا املطلوبة ةلًفا يف احلساباا صو صي معاملة  تعدى ال املعلوماا اليت 

 5املقصود بها يتعدى ذل  اا  ليس فيه  شىالية، ولىن  ذا صخرى فهذا 

فأنا صرى صنه ةيىو  يف األمر شبهة عدم دةتورية أل  احلرية  املعن 

بأ  عط  احل  الشخصية مىفولة وفًقا للدةتور، وال    ألي جهة ص  ُ 

 تدخل يف خصوصياا األفراد، وميىن ص  جتم  معلوما هم ا اصة، 

عن م ةساا شبه جتارية صو مصرفية ةوف ُ عط  وخصوًصا صننا نتىلم 

 02، وصعتقد ص  صهدافها  نبصر صهداف معينة التامي  املعلوماا، وهل رخيًصا 

ما عدا ذل  من بياناا وصمور ليس و املصرفيةفقط يف مو و  املعامالا 

 فإ  املعلوماا والبياناا ا اصةوص صور صنه  ذا اا  األمر ُيقصد به  ،خاصة

  هذه امل ةساا وةوف يىو  يف األمر شبهة عدم ليس من ح ذل 

 و يح املقصود املرا ي الببرين ، وصمتن  عل  مس ولي مصرف دةتورية

 05 ، وشىًرا.باملعلوماا ا اصة
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ صهد  براهيم به اد. 
 

 22 أمحد إبراهيم بهزاد: العضو

اءها ا ار  الذي نشىر اللانة وذاشىًرا ةيدي الرايس،  

صنا قرصا املرةوم صاثر من مرة وحاولت حقيقة  ؛مىنها من فهم هذا املرةوم

اا  من الصع  علي ص  صفهم املغ ى احلقيقي من وراء هذا ص  صفهمه ولىن 

 نشاء مراا  املعلوماا »املرةوم. ةيدي الرايس، جاء يف املرةوم بقانو : 

 25املعلوماا االاتمانية ية ُ سم  مراا  ــ جيوك  نشاء م ةساا مال0االاتمانية: 

مثلما  فضلت ــ ، وصيًضا هذه األمور غ  وا بة بالنسبة  لّي «يف شىل...

ال نعرف اهلدف من املرةوم بقانو . صيًضا ايف يتم ــ  األخت مجيلة ةلما 
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، من هم صعضاء مراا  املعلوماا االاتمانيةوبالنسبة  ىل االحتفاظ بالسرية؟ 

؟ ومن هو العميل الذي ُيطل  منه  تألف منهم هذه املراا  األعضاء الذين

األشخاص واألفراد والشرااا؟ هل املصارف والبنوك صم  عطاء املعلوماا؟ 

هذه املراا ؟ صع   ذا مت ما هي العقوبة املفرو ة عل  من ُيفشي صةرار 

 5 من هذه املراا  ثم صفش  صةرارها فما هي العقوبة اليت  عي  شخص 

 بها من يفشي هذه األةرار؟ وشىًرا.ُيعاق  

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .ةرحا  مد الداتور منصور شىًرا،  فضل األخ  

 02 

 :سرحانمنصور حممد الدكتور  العضو

مراا  املعلوماا االاتمانية نقلة  بًعا ُيعد  نشاء شىًرا ةيدي الرايس،  

ومالحظيت هي نوعية يف حتصيل وهاية وصيانة احلقو  ا اصة بالعمالء، 

، املتعلقة حبقو  العمالء، فتبت هذا العنوا  (3 امىرًر 28)عل  املادة 

 05و رورية جًدا، وصعتقد ص  ثالثة بنود، وهذه البنود يف غاية األهمية  الىب 

عندما نأ ي  ىل ا متساوي األ ال ، ولىن هذه البنود الثالثة متثل مثلًث

ك للعميل احلصو  من مرا  جيو»البندين )ص( و) ( جند صنهما يقوال : 

ن عضو مرا  جيوك للعميل ص  يطل  م»و «املعلوماا االاتمانية عل ...

لعمالء، فىيف نستخدم المة ل،  املا صنها حقو  «املعلوماا االاتمانية...

 22، ليىو  النص: «جيوك»وليس  «  »؟ الصبيح ص  نستخدم المة «جيوك»

هي  «  »لدليل عل  ص  المة ، وا«...   للعميل احلصو  عل  املعلوماا»

األصح واألقوى واألاثر فعالية هو صنها جاءا يف البند ) ( من املادة نفسها، 

االاتمانية  ص  يتقدم  ىل مرا  املعلوماا   للعميل »حيث يقو  البند ) (: 

نها حقو  فنستخدم مصطلح )  ( بد  اةتخدام ص، و املا «بأي شىوى

 25وك( له معن  مغاير متاًما عن مصطلح مصطلح )جيوك(، أل  مصطلح )جي

 )  (، وشىًرا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 .ييس هد الرميبيشىًرا،  فضل األخ  

 

 :مخيس محد الرميحيالعضو 

 5اهلواجس اليت صثارها كمالاي ممن ةبقوني يف  شىًرا ةيدي الرايس، 

نو  فيها الىالم هي صيًضا موجودة لدي، وحت  الصياغة اللغوية للمرةوم بقا

اليت  قو :  007، يف املادة 52نو  من القصور، عل  ةبيل املثا  يف الصفبة 

حظر  فشاء املعلوماا السرية:  ظر عل  املرخص هلم وةاار صعضاء »

( من الفقرة ) ( من املادة 2مراا  املعلوماا االاتمانية املشار  ليهم يف البند )

 02، «:علوماا ةرية  ال  ذا اا  ذل من هذا القانو ،  فشاء صية م )مىرًرا 28)

انتهت الفقرة بنقطت  عل  بع ، وهذا يع  ص  هناك اةتدراًاا، فأين 

 ىملة الفقرة؟  ال  ذا اا  ماذا؟ فالعبارة انتهت بعد مجلة ) ال  ذا اا  

ذل :(. اهلواجس اليت اانت لدى األخ صهد به اد واألخت مجيلة ةلما  هي 

رصس املرةوم من ارياةه( اما يقو  املثل، نفسها لدي، فنبن ال نعرف )

 05 فاملرةوم بقانو  فيه غموض اب ، وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

األخ يوةف حسن يعقو  مدير  دارة مراقبة مصارف شىًرا،  فضل  

 .قطا  التا اة اصرف الببرين املرا ي

 22 

 مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع  

 :التجزئة مبصرف البحرين املركزي

بالنسبة  ىل املالحظة األوىل بشأ  املعلوماا شىًرا معالي الرايس،  

ا اصة، املقصود بها املعلوماا اليت  تعل  بعمالء البنوك، وليس املقصود بها 

 25 «خاصة»البياناا ا اصة بعمالء البنوك، وبالتالي ميىن اةتبدا  المة 

ة لدى مراا  . بالنسبة  ىل االحتفاظ باملعلوماا السري« تعل »بىلمة 
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الببرين للمعلوماا االاتمانية، حالًيا من  تفظ باملعلوماا السرية للعمالء 

هو مرا  الببرين للمعلوماا االاتمانية، ويف املستقبل جيوك ملصرف 

الببرين املرا ي ص  يرخص ألاثر من مرا  للمعلوماا االاتمانية 

وقت احلالي الرتخيص لالحتفاظ باملعلوماا السرية للعمالء لديه، ولىن يف ال

 5فقط معط  ملرا  الببرين للمعلوماا االاتمانية، وهو مرخص من قبل 

مصرف الببرين املرا ي، وبالتالي صي معلوماا ميتلىها و تفظ بها 

ختض  لقانو  السرية املوجود يف مصرف الببرين املرا ي، وال جيوك  فشاء 

أعضاء مرا  هذه املعلوماا ألي  رف اا . بالنسبة  ىل املقصود ب

املعلوماا االاتمانية، هم األعضاء الذين ةينضمو   ىل مرا  الببرين 

 02للمعلوماا االاتمانية، وهم البنوك وم ةساا التمويل االةتهالاية، ويف 

املستقبل ةتىو  هناك شرااا ا صاالا وم ةساا حىومية يصدر 

 بشأنها قرار عن جملس الوكراء املوقر النضمامها  ىل مرا  الببرين

للمعلوماا االاتمانية، وبالتالي هذه املنظومة اليت  ضم األعضاء احلالي  من 

املصارف والبنوك، واليت ةتضم مستقباًل شرااا التمويل ا اصة 

 05وشرااا اال صاالا ةتخض  لقانو  السرية املوجود لدى مصرف الببرين 

 ىل املرا ي، وةوف يطب  عل  األعضاء قانو  العقوباا احلالي. بالنسبة 

وانتهااها جبملة ) ال  ذا اا  ذل :(، فىا   007االةتفسار ا اص باملادة 

هذا جتنًبا للتىرار، حيث ذارا ةابًقا هذه املادة ااملة، و ىملة هذه 

، ملوافقة صر ة صادرة ممن  تعل  به املعلوماا السرية  عمااًلــ 0املادة هي: 

 22ح عن معلوما ه السرية فمن اا  العميل نفسه موافًقا عل  اإلفصا ذا اعن  

 نفيًذا ألحىام القانو  صو اال فاقياا الدولية اليت  ــ2املمىن اإلفصاح عنها. 

ن  ىمة ع نفيًذا ألمر قضااي صادر  ــ3  ىو  اململىة  رفا فيها.

، هذه هي احلاالا اليت ن املصرف املرا يع نفيًذا ألمر صادر ــ 4خمتصة. 

 لسرية للعمالء، وشىًرا.ميىن فيها  فشاء املعلوماا ا

 25 

 



 20املضبطة         م22/3/2202                        ( 22)       2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

قبل ص  نسرتةل يف مناقشة هذا املرةوم بقانو  ا بوا لي شىًرا،  

ص  نرح  باألخت دال  ال ايد، ونقو  هلا احلمد   عل  السالمة، وصجر 

. بودي من األخ رايس اللانة صو مقرر وعافية    شاء ا ، فأهاًل وةهاًل بِ 

 5اإلخوا  ممثلي مصرف الببرين املرا ي ص  يشرحوا بشىل  اللانة صو

طمئن اإلخوة الذين لديهم مبسط الغرض من هذا املرةوم بقانو  حت  ي

، فىما فهمت ص  بع  اإلخوة األعضاء ملتبس عليهم األمر، فإذا  ساؤالا

صمىن يا صخ خالد املسقطي ص   تفضل ــ اون   عت الشرح املفصل هلذا 

من قبل  افظ مصرف الببرين املرا ي ومن قبل  املرةوم بقانو 

 02املس ول  يف املصرف وصعددا م  صعضاء اللانة هذا التقرير ــ بتقديم  جاباا 

  ساؤالا اإلخوة األعضاء. عن شافية 

 

 خالد حسني املسقطي: العضو

حنن يف  نة الش و  املالية واالقتصادية لسنا  شىًرا ةيدي الرايس، 

 05خوة واألخواا صعضاء اولس.  قرير اللانة يتىو  من بأاثر فهًما من اإل

صفبة، وشرحنا فيه ال ما ورد يف املرةوم بقانو  من مواد و عديالا  222

عل  مواد معينة، وصعتقد ص  هذا املرةوم بقانو  من صةهل املراةيم اليت 

عضاء وبصراحة اةتغربت مما صرةل  ىل األصدرا، وهو ي دي الغرض منه، 

صفباا، ولىن  يف الوقت نفسه   9، فما صرةل  ليهم ال يتعدى من التقرير

 22ال صعتقد ص  اإلخوة واألخواا صعضاء اولس   يفهموا الغرض من هذا 

املرةوم يف  وء ما جئنا به من  فصيل، وآراء عدة جهاا خمتلفة، ورصي 

، خل. فنبن يف اللانة ص ينا بتفصيل يشرح الغرض من املرةوم بقانو  اللانة ...

وشرحنا الغرض من وجود ال مادة من مواد املرةوم بقانو  ا ديد، الذي 

صخذ يف االعتبار  عديل مواد ةابقة، حيث  ننا صرفقنا باملرةوم رصي ا هاا 

 25املعنية، ورصي اللانة، و وصية اللانة املبنية عل  ما ةب ، وباختصار شديد 

صرف الببرين املرةوم جاء ليغطي ثغراا قانونية موجودة يف قانو  م
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املرا ي يف الوقت احلا ر، و ىلمنا عن م ةساا ومراا  للمعلوماا 

م  ىل مصرف الببرين املرا ي مستقباًل، ويف الوقت ضاالاتمانية اليت قد  ن

احلالي هي م ةسة واحدة فقط مرخصة من قبل مصرف الببرين املرا ي، 

خل، واليوم  ض ...مهمتها مج  املعلوماا ملن يتقدموا بطلباا التمويل والقرو

 5حنن نتىلم عن ص  القاعدة  وةعت عما اانت عليه يف الساب ، ففي الساب  

ن يتقدم بطلبها عل  ملاانت مس ولية امل ةساا املالية  عطاء القروض 

صةاس متويل صو شراء صو عملياا جتارية، واليوم هذه القاعدة  وةعت و   عد 

ا النو  من التمويل فقط، اليوم املصارف وامل ةساا املالية هي من  عطي هذ

حنن نتىلم عن قطا  جتاري اب  يقوم بهذه املهمة، عل  ةبيل املثا : هناك 

 02قطا  جتاري لبي  وشراء السياراا، وقطا  جتاري لبي  األثاث، وهناك 

لصاح  امل ةسة بطريقة  صقسا  يعطيها من يتقدم بشراء بضاا  معينة

رين املرا ي بهذه التعديالا لسد . ويف  وء ذل  جاء مصرف الببمباشرة

الثغراا املوجودة يف القانو  احلالي، وذل  بتعديل بع  مواده، حبيث  ىو  

هناك رقابة من قبل مصرف الببرين املرا ي عل  هذه امل ةساا ا ديدة 

 05اليت دخلت ةو  اإلقراض لطال  القروض، ليس فقط بتقديم قروض مادية 

عند شرااهم مواد صخرى. صيًضا جاء و منا اذل  بتقديم قروض عينية 

مصرف الببرين املرا ي وبّين ــ بناًء عل  خق ه خال  السنواا املا ية منذ 

ص  صدر قانو  مصرف الببرين املرا ي ــ ص  هناك خلاًل بالنسبة  ىل 

امل ةساا املالية اليت  وجد لديها خمالفاا، فهم   يتمىنوا من  صبيح 

 22او  غرامة املخالفاا رم ية بالنسبة  ىل هذه  ىل هذه املخالفاا نظًرا 

صلف دينار فقط، واليوم رفعها املصرف  ىل  22امل ةساا، حيث  نها  بلغ 

صلف دينار متاشًيا م  ا قة السابقة يف التعامل م  امل ةساا املخالفة،  022

آخذين يف االعتبار ما هو معمو  به يف امل ةساا واملصارف املرا ية يف 

التعديل الذي جاء به مصرف الببرين املرا ي  اعن  ص  يطة بنا. املنطقة ا

 25يص  يف اهلدف املرجو منه، فهناك ثغراا قانونية يف القانو  احلالي، وجي  

 صبيح هذه الثغراا؛ ليتمىن مصرف الببرين املرا ي من صداء الدور 
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الرقابي املنو  به عل  هذه امل ةساا ةواء اانت م ةساا مالية صو 

خل. هذا ملخص املرةوم بقانو ، و ذا اانت هناك صي  ساا جتارية ...م ة

 اةتفساراا صخرى فأنا عل  اةتعداد لإلجابة عنها، وشىًرا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 فضل األخ    شاء ا  ُفهم الغرض من هذا املرةوم بقانو . شىًرا،  

 مقرر اللانة.

 

 :درويش أمحد املناعي العضو

 02هناك صمور اث ة  طمئن اإلخوة األعضاء،  الرايس،شىًرا ةيدي  

( من هذا القانو  بشأ  القيود عل  صغراض 2مىرًرا  28فلدينا املادة )

( بشأ  حقو  العمالء، 3مىرًرا  28اةتخدام املعلوماا االاتمانية، واملادة )

( بشأ  نظام هاية حقو  العمالء واألعضاء، فهذه 4مىرًرا  28واملادة )

  طت ال ما يتساء  عنه اإلخوة األعضاء، وشىًرا.املواد غ

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .صهد مهدي احلدادشىًرا،  فضل األخ  

 

 :أمحد مهدي احلداد العضو

 22بداية صود ص  ص قدم بالشىر  ىل صعضاء  نة  شىًرا ةيدي الرايس، 

  الًيا الش و  املالية واالقتصادية املوقرين عل  هذا التقرير املمي ، وصواف

عل  ما جاء يف  وصية اللانة، فالتعديالا اليت جاء بها املرةوم بقانو   ع ك 

مىانة مملىة الببرين اونها مراً ا مالًيا عاملًيا للبنوك وامل ةساا 

املالية، اما صنها   هل مصرف الببرين املرا ي بتشريعاا  ىمة 

 25وعاملًيا، فهذه متىنه من رف  مقدرة مملىة الببرين التنافسية  قليمًيا 

التعديالا  عطي دفعًة لتع ي  مىانة مملىة الببرين اونها مراً ا مالًيا 

دولًيا مهًما يف املنطقة. لدي اةتفسارا ، االةتفسار األو  خبصوص البند 
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للمصرف ص  يصدر قراًرا »(، الذي ينص عل : 0مىرًرا  28) ( من املادة )

اتمانية اا لديه من معلوماا بإل ام صي شخص بت ويد مراا  املعلوماا اال

ااتمانية خاصة اعامال ه التاارية م  عمالاه، وذل  بعد التنسي  م  ا هة 

، وة الي هذا موجه  ىل املعني  اصرف «الرقابية املعنية بذل  الشخص.

 5ماذا لو رف  الشخص املع   عطاء هذه املعلوماا، هل  :الببرين املرا ي

؟ هل لدى البن  ةياةة وآلية معينة يتخذها بهذا هناك ج اء مع  يتخذ بشأنه

الشأ ؟ االةتفسار الثاني خبصوص مراا  املعلوماا االاتمانية، صين 

ةوف  ىو  هذه ةيىو  مرا ها؟ هل ةتىو  هناك مباٍ  خاصة بها صم 

املراا   من مبن  مصرف الببرين املرا ي؟ صين ةتىو  هذه املراا ؟ 

 02 وشىًرا. 

 

 ــــس:الرئيـــــــــــــ
 شىًرا،  فضلي األخت الداتورة جهاد عبدا  الفا ل. 

 

 05 :الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضلالعضو 

شىًرا ةيدي الرايس،    رف  احلد األقص  لغرامة  فشاء املعلوماا  

صلف دينار ةيسهم يف رد  صي  اولة لذل ، وةو   022صلًفا  ىل  22من 

مل ةساا اليت  قدم مبيعا ها الببرين يوجد به العديد من الشرااا وا

بالتقسيط ةواء السياراا صو املفروشاا صو غ ها، وهذا التشري  ةيسمح 

 22هلذه الشرااا بالنفاذ  ىل نظام )البنفت(، ة الي  ىل مصرف الببرين 

املرا ي: هل ميىن  بط هذا العدد الىب  من الشرااا وامل ةساا؟ 

فرو ة عل  الشرااا  ىل لدي اقرتاح بتبويل نسبة من هذه الغراماا امل

صندو  متويل ملشاري  اجتماعية و نموية ةواء للم ةسة ا  ية امللىية صو 

 ، وشىًرا.لوكارة العمل والتنمية االجتماعية

 25 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ صهد  براهيم به اد.  
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  :العضو أمحد إبراهيم بهزاد

لانة عل  التو يح الذي شىًرا ةيدي الرايس، نشىر رايس ال

األخ ممثل مصرف الببرين املرا ي قا   .ذاره ولىن لدي بع  األةئلة

ةيضاف يف املستقبل  ىل مرا  املعلوماا االاتمانية بع  البنوك، ولدينا 

 5بنوك  لية وبنوك صجنبية، فهل هذا ةيشمل النوع  صم  :نوعا  من البنوك

ملعلوماا من صعضاء مرا  فقط البنوك ا لية؟ صيًضا هل من يفشي ا

صلف دينار صم ص  هناك  022 بغرامة قدرها ةيعاق املعلوماا االاتمانية 

صلف دينار فهل  022صلًفا  ىل  22عقوباا صخرى    ذار؟ الغرامة رفعت من 

اا  هناك فرد صفش   صنه  ذاهذا للبنوك صم ملن يفشي صي معلومة؟ صقصد 

 02صلف دينار؟ ال  022عليها؟ هل ةيل م بـ ما هي العقوبة اليت يعاق  فمعلومة، 

ص صور ص  هذا به نو  من العدالة؟ صرجو التو يح من ممثل مصرف الببرين 

 املرا ي، وشىًرا.
 

  :الرئيـــــــــــــــس

 05 لي األخت دال  جاةم ال ايد.شىًرا،  فض 
 

 دالل جاسم الزايد: العضو

اةتفساراا ، بالنسبة  ىل املرةوم لدي عدة شىًرا ةيدي الرايس 

 022صلًفا  ىل  22صمتن  اإلجابة عنها. بالنسبة  ىل رف  نسبة غرامة املخالفة من 

 22ما صلف دينار، ام عدد املخالف  الذين مت رصدهم وف  القانو  النافذ في

؟ وبالنسبة  ىل خمالفة صحىام يتعل  باملخالفاا اليت اةتوج  رف  غرامتها

صو التوجيهاا الصادرة وفًقا للقانو ، نعلم هذا القانو  صو اللوااح صو القراراا 

صنه عندما يصدر قانو  صي عقوباا فهو يتىلم عن عقوباا بشىل خمالف، 

فالغراماا املالية  ندر  يف القانو  و ىو  وا بة، وبالنسبة  ىل القراراا 

 25فهي قراراا متغ ة باةتمرار وف  العمل واذل  بالنسبة  ىل التوجيهاا؛ 

 ا ريدة الر ية وبالتالي يتبق  علم ا مي  بها. بالنسبة القراراا ُ نشر يف

 ىل التوجيهاا بع  منها يف موق  مصرف الببرين املرا ي وبعضها 

موجودة  من اتيبا هم اإلرشادية ولىن ال  نشر باللغة العربية حتديًدا قبل 
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اإلجنلي ية، ألنه يفرتض خما بة الناس باللغة العربية، والىث  من 

عندما يتصفبو  موق  املصرف ــ وهو موق  متطور ــ جيدو  ص   األشخاص

، وهذا  تا   ىل عمل من املصرف قصةانالنسخة العربية منه املعلوماا فيها 

 دد املصرف قواعد » قو : مىرًرا  28لتغطية النقص. ة الي الثاني: املادة 

 5« ما هاو وابط وشرو   نظيم عمل مراا  املعلوماا االاتمانية و قديم خد

فما هي القواعد والضوابط والشرو ؟ لىي نىو  عل  بّينة بها و ثبت يف 

املعلوماا : »0املضبطة ألننا صحلناها بنو  من التفوي . بالنسبة  ىل الفقرة 

والبياناا املتعلقة استبقاا ا هاا احلىومية عل  العميل من رةوم 

مبلغ يثبت يف  ،  ذا ختلفت يف صي«وصقسا  وغراماا وصي مطالباا صخرى

 02 قرير العميل صنه متخلف، ولىن مبلغ التخلف قد يىو  مو   ن ا  وليس 

نهااًيا، وبالتالي هو ُيبس  عل  العميل ولىن يظهر  من بيانا ه، فهل يتم 

االةتناد  ىل ذل  عندما  صدر  ده صحىام قضااية نهااية بإقرار منه؟    

املاء ــ يقر باملديونية فتثبت، بعضهم ــ اما  دث اآل  يف  دارة الىهرباء و

هذا  ل خالف الىث  من الناس حت  عندما  ظهر  قاريرهم ينىر املبلغ 

 05الذي عليه حباة ص  لديه دعوى مرفوعة، فأحببت اإلجابة صيًضا عن هذا 

ملرا  املعلوماا االاتمانية  باد  جيوك »: (0 امىرًر 28)الس ا . يف املادة 

 من يف ــ صو  ةاالاتماني املعلومااصي من مراا  يف  ةاالاتمانياملعلوماا 

( 3ا مىرًر 28)املادة و؟ «من يف حىمها»املقصود بعبارة  ا، فم«...ــ حىمها

جيوك للعميل صو  مرة احلصو  عل  البياناا بدو  مقابل »:  قو  )ص(يف الفقرة 

 22، ما هي الرةوم «ولىن يف املرة الثانية  ذا  ل  الىشف يتم حتديد رةوم

توقعة حلصو  العميل عل  بيانا ه؟ وخاصة صننا نشهد يف واق  البنوك حالًيا امل

اختالف الرةوم املقررة عندما يطل  العميل صي ورقة  ىو   من بيانا ه 

 ، وشىًرا.الشخصية، هناك فوار  بالدنان 

 

 25  :الرئيـــــــــــــــس

 ل األخ الداتور صهد ةا  العري .شىًرا،  فض 
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 ور أمحد سامل العريض:الدكت العضو

نشىر اللانة عل  التقرير املفصل الذي ، شىًرا ةيدي الرايس 

قدمته. ة الي مر بط ارا  البن  الدولي فهو يعتمد عل  الىث  من 

املراا  االاتمانية لتقييم الدو  إلعطااها قروً ا، وهذه املراا   عتمد عل  

 5الدو  حالًيا صصببت  شيء مع  وهو التقييم السياةي للدولة، فىث  من

هذه الوةا اا واألمور السياةية  قّيد  عطاءها هذه القروض. بالنسبة  ىل 

و عنا يف الببرين ودو  ا ليج، هل هذه املراا  االاتمانية ةتتدخل عق 

السياةة والوةا اا يف  قييم هذه القروض للتاار صو للم ةساا؟ أل  

يماا ثالثة صو صربعة مراا  ااتمانية الىث  من الدو  حالًيا ال  عتمد عل   قي

 02دولية، فهل ةتىو  هناك وةا اا فيما خيص مملىة الببرين  ذا ار بطت 

وهل ةت خذ املوا ي  السياةية يف ذل ؟  ؟هذه املراا  باملرا  الو  

 وشىًرا.

 

  :الرئيـــــــــــــــس

 05ل ةعادة األخ غامن بن فضل البوعين  وكير ش و  شىًرا،  فض 

 الشورى والنوا . جملسي

 

 وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:

، ةوف صحتدث عن املبادئ العامة هلذا التعديل، الرايس معاليشىًرا  

 22واما قلت ةأ ىلم بصورة عامة والتفاصيل الفنية ةأ راها ل ميلي ممثل 

مصرف الببرين املرا ي. راا اإلخوا  يشىو  من قلة  وافر املعلومة 

األخ رايس اللانة، لىن بالنسبة  لّي ال املعلوماا صمامهم اما بّين 

متوافرة صمامي. صواًل ال ميىن قراءة هذا التعديل اع   عن قراءة قانو  

مصرف الببرين املرا ي، هذا ج ء بسيط من قانو  املصرف، هذا صواًل. 

 25ثانًيا: باإل افة  ىل القانو  جي  ص  يلب  به اللوااح التنفيذية لقانو  مصرف 

، فهي وحدة متىاملة عند قراء ها بشمولية ميىن  و يح برين املرا يالب
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صمور مثل قضية العقوباا وغ ها من التعريفاا، هذا التعديل انص  عل  

واابها  مواد  ددة أل  هناك صموًرا اةتادا يف القطا  املالي اةتل مت ص  

من هذا  عديالا  شريعية عل  قانو  املصرف املرا ي. لنقل ما هو اهلدف 

التعديل؟ هذا هو الس ا  األو  قبل الدخو  يف  فاصيل خالف ذل ؛ األهداف 

 5عديدة صواًل: مواابة ما اةتاد من  غي اا عل  القطا  املالي، هناك 

شرااا حالًيا متارس صعما  بنوك ولىنها غ  مشمولة بقانو  املصرف 

ىو  هناك ، فهذا هاية لألفراد وليس للم ةساا فقط، فعندما  املرا ي

معلومة متداولة ب  املراا  اليت ص يناها امل ةساا املساندة للقطا  املالي، 

فهي فعاًل م ةساا مساندة للقطا  املالي وللموا ن نفسه. هناك فو   يف 

 02بع  الدو  يف غيا   شريعاا  ددة، هناك فو   يف القطا  املالي، هناك 

دو  معرفة حام االقرتاض  من ُيقرض، هناك من ُيقسط بدو  صي عقوبة ومن

ومن دو  معرفة قدرة املوا ن باعتباره فرًدا صو م ةساا عل  االقرتاض وعل  

 ضخم املديونية. هناك دو  جماورة با ليج عليها شىوى من املديونية 

املتضخمة، هذا القانو   مي املوا ن قبل ص   مي امل ةساا، هذه قراء ي 

 05 ىل و   قواعد  تعل  بإدارة نظم  الشخصية. صقو  يهدف هذا القانو 

املعلوماا االاتمانية، نظم املعلوماا موجودة واملعلوماا السرية موجودة يف 

دقاا   02 ىل  5التعريفاا، ال هذا موجود  ذا صعطينا وقتنا فسبة من 

نظر بسرعة  ىل هذه التعريفاا. صيًضا اما قلت هناك م ةساا غ  مالية لل

مصرف الببرين املرا ي، وهي ــ اما عددها  وال ختض  لرتخيص ورقابة

 22اإلخوا  واألخ رايس اللانة ــ حالًيا  عمل صاثر من البنوك نفسها. يف عملية 

اإلقراض والتسهيالا املالية هناك م ةساا موجودة بالسو  متارس هذا 

العمل صاثر من البنوك نفسها، البنوك مشمولة برقابة املصرف ولىن 

هذا القانو  يعّد  الو   وجيعلها حتت نظر ورقابة  امل ةساا غ  مشمولة،

املصرف املرا ي. صيًضا بالنسبة  ىل املعلوماا االاتمانية حالًيا فقط القطا  

 25، ويف ماا االاتمانية عنه وخاصة البنوكا اص هو من ميل  املصرف املعلو

صقسا     ذل رت   عل صفراًدا واحلىومة القطا  احلىومي صيًضا  قرض 



 20املضبطة         م22/3/2202                        ( 32)       2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

وهذا يشىل هاًل وعبًئا عل  املوا ن، وهذا القانو  ةوف يعد  هذا  شهرية

بداًل  ،الو   اذل .  ذ   مجااًل نتىلم عن  وةعة نطا  املعلوماا السرية

وهناك  باد   ،من ص   ىو  يف مرا  واحد  ىو  يف صاثر من مرا 

غ  للمعلومة وال يصبح ةًرا هذا األمر.  بًعا  فشاء املعلوماا السرية عل  

 5وجه القانو  عليه عقوباا وا بة.  ساء  صخي وكميلي الساب  يف جملس 

م بالنسبة  ىل ص  العقوبة  فرض عل  املرخص له، واما 2222ــ  2222النوا  

املرخص له هو البن  الذي ةوف بأ   فضل األخ ممثل املصرف املرا ي 

ي من يأخذ عل  عا قه احلصو  عل  هذه املعلومة،  ظر عليه صو عل  ص

حيث جند  ا(،مىرًر 28)األشخاص املشار  ليهم يف الفقرة ) ( من املادة 

 02فيها  فصياًل يف قضية من  ق  عليه العقوبة، هذا ما صحببت ص  صبّينه، و ذا 

اانت ملمثل املصرف املرا ي بياناا فنية صو  جاباا عن التساؤالا 

 فليتفضل بها، وشىًرا. 

 

  :الرئيـــــــــــــــس

 05 ل األخ مقرر اللانة.،  فضشىًرا 

 

 درويش أمحد املناعي: العضو

صحببت ص  ص يف  ىل ما قاله ةعادة الوكير ص   ،شىًرا ةيدي الرايس 

صلًفا  22صلًفا ووجدوا فيها جتاوكاا ألنه ةيدف  الـ  22الغرامة اانت 

 22مليو  ريا  قطري. صيًضا  بلغ يف قطر وللعلم الغرامة  ،وةيستمر يف املخالفاا

 ةسبة  ىل املخالفاا هناك جداو  مب  فيها املبالغ لىل خمالفة موجودبالن

لدى مصرف الببرين املرا ي، وهذا  من اللوااح الداخلية، واحلد 

 صلف، وشىًرا.  022األقص  للغراماا هو 

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ صهد  براهيم به اد.  
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  :العضو أمحد إبراهيم بهزاد

ما فهمته اآل  من حديث صخي وكميلي يف ا ةيدي الرايس، شىًر

ص  يف القطا  التااري صيًضا من يريد ص  يبي  م 2222ــ  2222جملس النوا  

بنظام التقسيط عليه ص  يأخذ موافقة املصرف املرا ي، هل هذا هو 

 5املقصود صم ص  عليه ص  ُيعلم وكارة التاارة والصناعة، والوكارة ُ علم املصرف 

 من شرو  التقسيط؟ وشىًرا. ارا ي؟ هل  عد املوافقة شرً امل

 

 :الرئيـــــــــــــــس

يوةف حسن يعقو  مدير  دارة مراقبة مصارف شىًرا،  فضل األخ  

 02 قطا  التا اة اصرف الببرين املرا ي.

 

 قطاع مدير إدارة مراقبة مصارف

 :التجزئة مبصرف البحرين املركزي

عل  اةتفساراا  خواني األعضاء: صواًل:  رًداشىًرا ةيدي الرايس،  

 05القانو  صجاك ملصرف الببرين املرا ي اختاذ قرار يل م من لديه معلوماا 

ااتمانية ص  يىو  عضًوا يف مرا  املعلوماا االاتمانية، وذل  بالتنسي  م  

ا هة املختصة، وُيقصد با هة املختصة هنا وكارة التاارة  ذا اانت 

 ذا اانت شراة ا صاالا فا هة املختصة هي هيئة  الشراة جتارية، صو

 نظيم اال صاالا. مصرف الببرين املرا ي ال ميىن ص  يل م الشراة 

 22التاارية صو شراة اال صاالا بأ   ىو  عضًوا يف مرا  املعلوماا 

االاتمانية، ولىن ميىن ذل  عن  ري  التنسي  م  ا هة املختصة وهي 

م اال صاالا. هل ميىن للشراة ص   رف  ذل ؟ وكارة التاارة صو هيئة  نظي

 بًعا املخا   بذل  هو وكارة التاارة، و ذا رفضت فيمىن ص   تخذ عقوباا 

من قبل وكارة التاارة صو هيئة  نظيم اال صاالا. مصرف الببرين املرا ي 

 25ليس لديه اآللية الختاذ صي  جراء  د القطا  ا اص ما   يىن لدى هذه 

من قبل مصرف الببرين املرا ي. بالنسبة  ىل البنوك ا هة  رخيًصا 

املشمولة يف مرا  الببرين للمعلوماا االاتمانية حالًيا، مجي  مصارف قطا  
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التا اة وهي البنوك اليت  عمل يف الببرين ةواء اانت  لية صو البنوك 

مشمولة يف النظام. بالنسبة  ىل قطا  األفراد: ما خيتص بقطا   األجنبية

اا فبت  الشرااا صو بنوك قطا  ا ملة ــ واليت  سم  ةابًقا الشرا

شرااا يف الببرين فيا  ص   ىو  لاألوفشور ــ  ذا اانت  عطي قروً ا 

 5عضًوا يف مرا  الببرين للمعلوماا االاتمانية. بالنسبة  ىل رف  احلد 

هذا ال خيتص بأعضاء مرا   ،صلف دينار 022صلف دينار  ىل  22األقص  من 

رين للمعلوماا االاتمانية فقط، و منا خيتص ــ بشىل عام ــ جبمي  البب

فيما يتعل  اخالفاا وصحىام قانو  مصرف الببرين واملرخص هلم، 

املرا ي احلالية بغ  النظر عن اإل افة ا ديدة وهي   افة مرا  

 02الببرين للمعلوماا االاتمانية، صو مراا  املعلوماا االاتمانية، هي اانت 

صلف دينار ابد صقص . لوااح مصرف  022دينار ومت رفعها لتصبح  صلف 22

دينار  222دينار و 022ديناًرا و 52الببرين املرا ي مفصلة حبيث  ىو  

. (warning)حبس  نو  املخالفة، وقد  ىو  الغرامة صو قد يتم  صدار حتذير 

نو  موجود  طرقت األخت  ىل التوجيهاا املوجودة باللغة اإلجنلي ية،  بًعا القا

 05باللغة العربية يف ال اللوااح، واللوااح اليت  صدر عن جملس  دارة مصرف 

الببرين املرا ي صو القراراا اليت  صدر عن ةعادة ا افظ  ىو  باللغة 

العربية و صدر يف ا ريدة الر ية. صما بالنسبة  ىل اللوااح الفنية فإ  

غة اإلجنلي ية. بالنسبة  ىل املخا   بها هم املرخص هلم، و ىو  عادة بالل

وجود  هيلمراا  االاتمانية،  بًعا يف الدرجة األوىل لالقواعد املنظمة 

 22القانو ، ويف الدرجة الثانية هي القراراا الصادرة عن املصرف بإل ام ا هاا 

ا اصة بأ   ىو  عضًوا يف مرا  املعلوماا االاتمانية، ويف الدرجة الثالثة 

مراا  املعلوماا االاتمانية ةيتم منبها الرتخيص من هي اللوااح، حيث    

وبالتالي ةوف ختض   ىل اللوااح املوجودة يف  ،قبل مصرف الببرين املرا ي

يف مجي  التفاصيل اليت حتىم العالقة ب  العضو م ود  5اولد رقم 

 25املعلوماا والذي قد يىو  بنًىا صو شراة ذاا متويل صو شراة 

سيط صو شراة ا صاالا، صو  ا هة احلىومية اةتهالاية  بدص بالتق
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واملرا  نفسه،  بًعا العالقة ب  العضو واملرا  حتىمه قواعد العمل، 

 التصدي وهذه القواعد يتم  طويرها من قبل مرا  املعلوماا االاتمانية ويتم 

عليها من قبل مصرف الببرين املرا ي، ويف هذه القواعد  فاصيل اث ة، 

ومنها مت  يقوم العضو بتعريف املعلوماا ومت  ي ودها بشىل آلي صو بشىل 

 5. بالنسبة  ىل القواعد األخرى وهي رصس املا ، ام هو احلد (online)يومي صو 

 ذل  يف اللوااح ابلغ مت حتديد ؟األدن  لرصس ما  مراا  املعلوماا االاتمانية

دينار حالًيا. اذل  آلية  باد  املعلوماا ب  املرا  والعضو، ويف  يمليون

حالة املخالفة صو يف حالة الفشل يف حتديث املعلوماا، فىم  ىو  هنا 

وما هي اإلجراءاا اإلدارية اليت يتخذها املصرف؟ هذا بالنسبة  ىل  ؟الغرامة

 02 ل  مراا  املعلوماا االاتمانية، وشىًرا.القواعد اليت ُيطبقها املصرف ع

 

 :الرئيـــــــــــــــس

يف البداية ُيسرني ص  صرح  با ي وا ىم مجيًعا ببنا نا شىًرا،  

 الباا مدرةة فا مة بنت ا طا  االبتدااية للبناا ومرافقيهن يف جملس 

 05املدرةة الشورى، مشيدين بالدور الذي  قوم به وكارة الرتبية والتعليم و دارة 

اإلمىانياا هلن اا يعود  المن رعاية واهتمام ببنا نا الطالباا، و سخ  

بالنف  عليهن من خال  كيارا هن امليدانية اليت يستهدفن من خالهلا التعرف 

عل  ة  العملية التشريعية يف اولس، متمن  هلن دوام التوفي  والنااح. 

ن نقاش أل  األعضاء صنفسهم غ  ما يدور م  فهمنبنا نا الع ي اا صرجو ص  

 22األخ   فضلوَلُىّن مستقبل كاهر    شاء ا .  ذاياافاهم ، صننت  الباا 

 .جاةم صهد امله  

 

 جاسم أمحد املهزع: العضو

، اما  فضلت معالي  يف بداية االم  ص  شىًرا ةيدي الرايس 

 25ونفهمه القانو   تا   ىل شرح موة  حت  نصل  ىل صفىار وآراء األعضاء 
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تطر   ىل  ويفهمه  يوفنا الىرام حفظهم ا . الذي حصل ص  بداية القانو  

السرية وحقو  اإلنسا  ومسألة املعلوماا، ال ذل  حنن قادرو  عليه 

أ  بوةوف حنتويه    شاء ا  من ناحية  جرااية.  فضلتم يف بداية القانو  

عل  قرض مالي هذا القانو  فيه  وابط معينة عل  مقدم  ل  احلصو  

 5وهي ص  يدلي بإدالءاا صبيبة بالنسبة  ىل و عه املالي وما ميل  وما عليه 

من الت اماا بنىية، و ىو  املصداقية صبيبة قدر اإلمىا  حت  

ه التمويل الىايف الذي يتناة  م  و عه ا عطامن  تمىن ا هة املمولة 

فت  المة لسعادة . اةتوقوالبن  صدرى بها ،املالي، وهذه اإلجراءاا بنىية

األخ غامن البوعين  وكير ش و  جملسي الشورى والنوا ، حيث قا     هذا 

 02القانو  هاية لألفراد، واألفراد  تاجو   ىل هذا النو  من القوان  حت  

يستفيدو  من  ريقة الغراماا اليت ةوف  وق  عل  املخالف  من ناحية 

تا   ىل  بط  ريقة االةتبصا  البنوك ومن ناحية من يدلي باملعلوماا، حن

 :عل  القروض املالية من البنوك. صنا صود ص  صةأ  مصرف الببرين املرا ي

معظم شع  الببرين يتعامل بالبطاقة  ،خبصوص االاتماناا اليت لدينا

 05، فيقدم معلوماا من صجل احلصو  عل  قرض مع ، (credit card)االاتمانية 

برينية هام. ربح غ  عادي، فعندما يتقدم لدينا يف البنوك التاارية البو

شخص ما اعلوماا لىي  صل عل  هذه البطاقة  صل عليها اعتماًدا 

بالنسبة  ىل هام. الرحبية هل مت و    وابط وعل  را به وو عه املالي، 

مي املستهل  صو املوا ن الببري ؟ صنا   صقرص صنهم فر وا عل  حتلىي 

 22% 02% صو 5هذا النو  من القرض صال   يد نسبة البن  املخالف يف  عطااه 

ص  الشخص عندما يقرتض ويدف  ج ًءا من ــ ةيدي الرايس  ــمثاًل.  صور 

القرض فإنهم ُيباةبو  البنوك األخرى اقدار هام. الرحبية اله رغم صنه 

يقوم بالتسديد و  ينِه املبلغ املوجود يف البطاقة! القانو   تا   ىل امل يد من 

اللانة    شاء ا  ص   وف  و و ح  عل تأني وامل يد من الدراةة، ونتمن  ال

 25املصرف املرا ي ص  يو بوا لنا  عل بشىل صفضل وصوة ، ونتمن  

 اآل  الرؤية غ  وا بة لدي، وشىًرا. فإىلصاثر، 
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  :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ خالد حس  املسقطي. 

 

 طي:خالد حسني املسق العضو

 5صعتقد ص  لدينا يف الببرين ةياةة االقتصاد شىًرا ةيدي الرايس،  

السو  الصغ   تنافس  ااحلر. بالنسبة  ىل امل ةساا املالية فإنها الها يف هذ

عل   قديم ا دماا  ىل صصبا  القروض وصصبا  التسهيالا ... خل. هذا 

ية موجودة، القانو  ــ اما ةب  ص  ذارا ــ ُوجد فقط لسد ثغراا قانون

فالقاعدة  وةعت، واما  فضل ةعادة وكير ش و  اولس  اليوم هناك 

 02، واليوم البا  مفتوح (benefit) قن  ملبدص بدصناه حنن منذ ةنواا حتت اةم 

 أخذ املعلوماا ويف الوقت  (benefit)مل ةساا صخرى لىي  ىو  اثابة 

انية. يف هذا القانو   عطي املعلوماا من يطلبها من امل ةساا االاتمنفسه 

فر معلوماا عن الفرد عند اهناك حفاظ عل  الفرد املقرتض، حيث ةتتو

من   عناهامل ةسة املالية، واملعلوماا املوجودة يف الوقت نفسه ــ حبس  ما 

 05ممثلي مصرف الببرين املرا ي ــ لن   ثر عل  امل ةساا املالية يف اختاذ 

خص مقدم الطل . هذا القرار يرج  لشلقرار بإعطاء التسهيالا من عدمه 

 ىل امل ةسة املالية لتتخذه بنفسها و أخذ باملخا ر املتعلقة به يف الوقت نفسه. 

 وجد هناك هاية للفرد، ويوجد مبدص وهو صنه ميىن للشخص مواجهة 

% الت اماا مالية جتاه 52القروض اليت عليه  ذا   يىن لديه ما نسبته 

 22% فمعن  ذل  صنه 52ديه ما   يد نسبته عل  م ةساا صخرى، و ذا اا  ل

ميىن  عطاء امل ةسة نو  من الضوء األخضر حبيث ميىن  عادة النظر 

جتاه الشخص صو ص  ُيباة  ــ اما  فضل األخ جاةم امله   ــ بنسبة فوااد 

صاثر ... خل.    املوجود هو ليس ملصلبة امل ةساا املالية فقط و منا هو 

االقتصاد. يف الوقت نفسه صنا صعتقد ص  هذا الشيء  ملصلبة الفرد ومصلبة

 25 ي ، فأنا ص ذار صن  انت يف صمريىا يف السبعينياا، واا  هذا املبدص 

موجود بالنسبة  ىل املىا   اليت  شرتي املعلوماا ويف الوقت نفسه  بي  
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املعلوماا للم ةساا املالية ملن يتقدم  ليها بطل  القروض. صنا شخصًيا 

م وُرف  هذا الطل ، واا  السب  0975يف ةنة  (credit card)ل   قدمت بط

صنه ال يوجد لدي معلوماا وافية حبيث يتم  قييمي. فىا  القصد هو صخذ 

نو  من القرض الصغ ، وص  صجعل لدى امل ةسة اليت جتم  البياناا ملًفا 

 5حبيث  عطي جمااًل لالقتصاد حت  يىو  مت ًنا. هذه ا طوة خطوة موفقة 

، ويف الوقت نفسه  عطاء الصالحية بالنسبة  ىل  ع ي  مرا  الببرين ًداج

مصرف الببرين املرا ي بالرقابة عل  هذه امل ةساا، ومن صجل هاية 

 قرتاض، وشىًرا.االعق الفرد الذي ةوف يستفيد من وجود هذه السيولة 

 

 02 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللانةشىًرا،  فضل األخ  

 

 :املناعيأمحد ويش در العضو

صعتقد ص  هذا القانو  يشا  عل  املنافسة ب  شىًرا ةيدي الرايس،  

 05املصارف؛ ألنه  ذا اا  هناك  قييم مالي عاٍ  فمعن  ذل  ــ بشىل غ  

مباشر ــ ص   ىاليف ا دماا ةتىو  صقل، حيث  نه  ذا اا  لدي  قييم 

ن  ذا   يىن لدي مالي عاٍ  فسأذه   ىل البنوك وةأ فاوض معهم، ولى

مثل هذا التقييم فسيعتمدو  عل  معرفتهم باألشخاص، والما اا   قييم 

الشخص عالًيا اانت  ىاليف ا دماا صقل، و ال ةأذه   ىل بن  آخر، 

 22 وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضلي األخت دال  جاةم ال ايد. 

 

 25 دالل جاسم الزايد: العضو

يف احلقيقة   صحصل عل  صي  جابة عن ، شىًرا ةيدي الرايس 

األةئلة اليت قمت بطرحها، وال صعلم من الذي ميثل مصرف الببرين 
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املرا ي، ألنه حبس  علمنا فإ  األخ يوةف حسن هو مدير  دارة مصارف 

قطا  التا اة بوكارة املالية، ويبدو ص  ذل  ورد خطأ، حيث  نه ميثل مصرف 

اإلخوة اآل .    تم اإلجابة عن األةئلة اليت الببرين املرا ي اما و ح لي 

مىرًرا، وقد ةألنا عن عبارة  28 رحتها، وخاصة صنه اانت  هم  املادة 

 5أل  مراا  املعلوماا يف ا ار  ميىن ص  حتصل عل   «ومن يف حىمها»

معلوماا من الببرين، وعندما نتىلم عن مسألة السرية واملعامالا 

لذل  قيوًدا و وابط، حت     اإلخوة يف جملس االاتمانية واإلفشاء فإ  

النوا  يف  حدى مالحظا هم  ساءلوا: هل ةيىو  مو و   باد  املعلوماا 

االاتمانية مطلًقا صم ةنأخذ ابدص املعاملة باملثل؟ املادة غ  وا بة يف هذا 

 02ال يعد »مىرًرا الذي نص عل  صنه  28الشأ . وخبصوص البند ) ( من املادة 

بالفقرة األوىل ص   ستخدم املعلوماا االاتمانية ألغراض اإلحصاءاا   خالاًل

، من املفرتض «والدراةاا عل  حنو يد  عل  شخصية صصبا  هذه املعلوماا

يف هذا ا ان  ص  يىو  هناك بيا  صو ح، واملبادئ واألةس القاام عليها 

مة، ولىن املشرو  ــ اما  فضل ةعادة األخ غامن البوعين  بشرحها ــ مفهو

 05التوة  اب  جًدا يف بع  النصوص، فالواق  اليوم هو صنه من خال  خدمة 

(benefit ــ حت  للعامل  فيها ــ يتم  فشاء بع  املعلوماا يف البنوك عن )

حساباا، وهناك  خال  يف  بطية املخالفة، وحت  لو قمت بالضبط فما هو 

أنه مت الدخو  عل  حسابا ه ج اء املخالفة؟ ومن با  األمانة  عالم العميل ب

ومعرفة ما ميل  من دو  حاجة  ىل ذل  ومن دو   صريح بذل . التسهيالا 

 22لتل  املراا  ال بأس فيها ولىن البد ص  يتم ذل  وف   وابط وصحىام 

ثابتة، وحت  يف مو و   صبيح البياناا هناك مالحظة، فعندما  عطي 

طأ يف  ل  املعلوماا ــ ةواء بياناا مغلو ة ع  ملرا  ااتماني ويتب  ا 

اا  ا طأ مقصوًدا صو غ  مقصود ــ فإ  ذل   رت   عليه آثار، فما هو 

ا  اء املرت   عل  ا طأ يف  عطاء البياناا؟ حبس  ما هو وارد هنا فإ  

 25العميل ذا ه يعمل عل   صبيح هذا ا طأ الوارد عل  الرغم من صنه ليس لديه 

الىث  من األمور غ  وا بة، وانت صمتن  لو ص  ذن  فيه. صعتقد ص  هناك 
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( ــ صعطت األعضاء نسخة من قانو  CDاللانة ــ ولو عن  ري  قرص مدمج )

املصرف املرا ي حت  يىو  هناك ا ال  واٍف عل  املواد النافذة وغ  

النافذة. القصد من  وجيهي جمموعة من األةئلة هو ص   ثبت يف املضبطة 

االةتدال  بها عند وجود صي  ناك  حو  ما هي دالالا ويىو  من املمىن 

 5هذه املادة و فس ها عندما ُصقرا من قبل السلطة التشريعية؟ وصمتن  ص   تم 

اإلجابة عن األةئلة الستة اليت وجهتها، ألن  حريصة عل  ص   ثبت  جابة 

 ا هة الر ية يف مضبطة ا لسة حت  حنتىم  ليها يف التفس ، وشىًرا.

 

 :لرئيـــــــــــــــسا

 02 شىًرا،  فضل األخ خالد حس  املسقطي. 

 

 خالد حسني املسقطي: العضو

صود ص  صو ح لألخت دال  ال ايد صننا يف  قرير شىًرا ةيدي الرايس،  

اللانة   نقدم املرةوم النافذ فقط بل  ضمن التقرير املرةوم املعد  وجدو  

 05وم، وال هذا موجود، وال صعلم ما هي مقارنة ب  املرةوم القديم وهذا املرة

صفباا عل  اإلخوة  02بسيط ال يتعدى  ءةياةة األمانة العامة يف  وكي  ج 

األعضاء؟ وال صلوم اإلخوة األعضاء عل  عدم  فهمهم ملواد املرةوم؛ أل   قرير 

صفبة وفيه ال التفاصيل، حيث يوجد جدو   222اللانة يتىو  من 

القانوني والرصي االقتصادي، اما  وجد لدينا مقارنة واملراةيم والرصي 

 22مذاراا من ا هاا املعنية، وهذا معناه صننا قمنا بواجبنا، وصعتقد ص  

، ومن املمىن  ص  معينةالتساؤالا املطروحة هي  ساؤالا  صورة يف صمور 

 جيي  عنها اإلخوة يف مصرف الببرين املرا ي، وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25صيها اإلخوة، األخ خالد املسقطي صو ح صنهم قدموا ملًفا  شىًرا، 

ابً ا، ولىنىم اختذمت قراًرا وهو صنىم ال  ريدو  صوراًقا وصنه جي  ص  

يىو  ذل  من خال  )اآليباد(، و)اآليباد( موجود لديىم، ومن املفرتض ص  
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ناك احلريص عل  املعلومة يلاأ  ىل )اآليباد( للبصو  عليها، صال  ذا اانت ه

مشىلة يف )اآليباد( نفسه صو يف التعامل معه، صما ص  نرج   ىل النسخ الورقية 

 .بسام   اعيل البنمبمداألخ   فضلفهذا رجو   ىل الوراء. 

 

 5 :بسام إمساعيل البنمحمد العضو

صواًل ةأحاو  ص  صشرح املو و  بعيًدا عن شىًرا ةيدي الرايس،  

لواقعية. اليوم البنوك عندما  قرض النصوص وص  صقر  الصورة باملقارباا ا

صي شخص فلها احل  يف معرفة االلت اماا املالية عل  الشخص الذي  قدم 

للبصو  عل  قرض، ومصرف الببرين املرا ي يغطي ا ان  املالي من 

 02املعامالا ولىن ال يشمل ذل  ال املعلوماا اليت  صله، وبالتالي ال يستطي  

ا. وهناك صمور  رصا مثل شرااا بي  ص  ي ود البنوك بهذه املعلوما

السياراا ــ اما ذار اإلخوة ــ اليت صصببت  بي  باألقسا ، وعندما يذه  

الشخص للتقدم بطل  احلصو  عل  قرض فالبن  ال يعلم هل عل  هذا 

الشخص الت ام؟ وهل اشرتى ةيارة صو صثاث باألقسا ؟ وهل قام بدف  

 05رايسي من العملية  اء وغ ها؟  فا ءثل الىهرباء واملالت اما ه للبىومة م

هو  وف  هذه املعلوماا للبنوك حت   تخذ قرار  قراض الشخص بناء عل  

الصورة الىاملة، هذه نقطة. النقطة األخرى اليت حتمي العميل نفسه هي 

جان  حتديث البياناا بشىل فوري من البنوك نفسها، فعندما يذه  

ه م  ا هة املعنية ــ مثل البن  يف هذه العميل ويسدد القرض وينهي الت اما 

 22احلالة ــ فمن واج  البن  ص   دث بيانا ه وال يتىاةل يف حتديث البياناا 

بشىل فوري، ملاذا؟ ألنه  ىو  هناك الت اماا عل  العميل نفسه، فعندما 

يتقدم للبصو  عل  قرض من بن  آخر والبن  األو     دث البياناا فإنه 

 دث لبس ويدف  العميل مثًنا نتياة  ىاةل البن  األو ، يف هذه احلالة 

وهنا جاءا مسألة الغرامة ورفعها إلل ام هذه ا هاا بتبديث البياناا 

 25 بشىل فوري. وصمتن  ــ  املا ص  عملية االلت اماا املالية  شمل حت  

ا اام ــ ص   ل م ا اام بتبديث البياناا بشىل فوري؛ أل  القضايا 
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ة يف ا اام  ذا    رفعها ا ىمة  ىل البنوك فستىو  هناك املوجود

الت اماا مالية وغراماا و رااماا، وقد يىو  الشخص قام بتسديد ما 

عليه من الت اماا للمباام، فعملية ربط شبىة املعامالا املالية بإدارة 

مصرف الببرين املرا ي هي عملية مهمة جًدا، وجي  صال نرا  عل  جان  

 5ونغفل جوان  صخرى، فا اام ج ء رايسي وبقية ا هاا احلىومية  مع 

 رايسي صيًضا، وشىًرا. ج ء

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .ةلما  يشىًرا،  فضلي األخت مجيلة عل 

 02 

 العضو مجيلة علي سلمان:

انت ةأقو  ما قاله صخي بسام البنمبمد شىًرا ةيدي الرايس،  

ننهي هذا ا د . عندما قرصا  وةأشرح لألعضاء بطريقة مبسطة حت 

املرةوم وجدا صعوبة يف اإلملام بىل املواد والوصو   ىل األهداف اليت 

 05يبتغيها هذا املرةوم. وةأ يف  ىل ما  فضل به صخي بسام البنمبمد بشىل 

 ص مبسط، باإل افة  ىل صن  صؤيد هذه الفىرة واانت  راودني فىرة 

لىهرباء والغراماا املفرو ة عل  يشمل األمر بياناا القروض وفوا   ا

العميل للاهاا احلىومية واملديونياا املوجودة يف ا اام، حت   ىو  

 ذا ــ مثل البنوك ــ هناك شبىة معلوماا حبيث  ستطي  صي م ةسة مصرفية 

 22 قدم  ليها الشخص مستقباًل بطل  للبصو  عل  قرض ص   قيم احلالة 

ل ال  رت   عليه صي خطورة عل  البنوك، االاتمانية للشخص واملديونياا بشى

وهذا الو   ةيىو  يف صاص العميل نفسه؛ ألنه ةيباو  مستقباًل ص  

يضبط نفقا ه ومديونيا ه يف حالة وجود شبىة متىاملة للمديونياا اليت 

عليه. قد يىو  هذا املرةوم ص   بعدة مواد، صواًل  عريف املعلوماا السرية، 

 25املتعلقة بفرض  029حبظر  فشاء املعلوماا السرية، واملادة املتعلقة  007واملادة 

غرامة  دارية وهذه اانت وا بة لألعضاء، وقد  ىو  اإلشىالية وا د  
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يف مرا  املعلوماا االاتمانية، وانا نتمن  لو صنه مت شرح مو و  مرا  

 املعلوماا االاتمانية بشىل مفصل يف  قرير اللانة؛ ألنه ــ حبس  اعتقادي ــ

 ور التعديل يف هذا املرةوم، وبناء عليه مت  عديل املواد اليت وردا قبل هذه 

املادة املتعلقة ارا  املعلوماا االاتمانية مثل املواد اليت  ىلمت عن 

 5الغراماا وحظر املعلوماا السرية. باإل افة  ىل هذه امل ةسة اليت جتم  

ألخ بسام البنمبمد املعلوماا ــ ولن صةتطرد يف الشرح حيث اا  شرح ا

وا ًبا جًداــ هناك حقو  للعمالء ــ و ْ  اا  جي  ص  ي خذ االحظاا 

اإلخوة األعضاء اليت ةب   رحها خبصوص حقو  العمالء وخصوًصا ما صثاره 

الداتور منصور ةرحا  وصنا صؤيده فيما صثاره ــ ونظام هاية حقو  العمالء 

 02خدام املعلوماا االاتمانية، وقد قلنا واألعضاء، باإل افة  ىل القيود عل  اةت

   هناك قيوًدا بالنسبة  ىل هذه املعلوماا اليت جتمعها هذه امل ةساا وال 

 ستخدم هذه املعلوماا  ال بغرض  قييم حالة العميل وإلجراء الدراةاا 

واإلحصاءاا، ولىن القانو  و   شرً ا وهو ص  الدراةاا ال  ب  فيها 

  اء العمالء حت   ىو   ا ة بالسرية، وشىًرا.املعلوماا السرية صو ص

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟صخرىهل هناك مالحظاا شىًرا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 22 

 :الرئيـــــــــــــــس

صحببت ص  صذار مالحظة وهي ص  هذا املرةوم بقانو  نافذ من  اريخ  

ص   وافقوا عليه صدوره، و ذا انتم  رغبو  يف  جراء صي  عديل عليه فيا  

صواًل ومن ثم  لاأو   ىل  قديم اقرتاح بقانو  لتعديل ما  رو   رورة  عديله. 

 25واآل  ةوف نأخذ رصيىم نداًء باالةم عل  املرةوم بقانو .  فضل األخ 

 عبدا ليل  براهيم آ   ريف األم  العام للمالس.
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خذ رأيهم نداًء )وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء أل 

 باالسم على املرسوم بقانون(
 

 العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 5  مواف .

 

 العضو الدكتور أمحد سامل العريض:

  مواف .
 

 02 العضو أمحد مهدي احلداد:

 مواف .
 

 العضو بسام إمساعيل البنمحمد:

 مواف .
 05 

 العضو جاسم أمحد املهزع:

 مواف .
 

 العضو جـمعة حممد الكعيب: 

 22 اف .مو
 

 العضو مجيلة علي سلمان:

 موافقة.
 

 25 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.
 

 العضو جواد حبيب اخلياط:

 مواف .
 32 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 مواف .
 

 العضو خالد حسني املسقطي:

 35 مواف .
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 العضو خالد حممد املسلم:

 مواف .
 

 العضو مخيس محد الرميحي:

 5 مواف .

 

 أمحد املناعي: العضو درويش

  مواف .

 

 02 العضو دالل جاسم الزايد: 

  ممتنعة.
 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 .مواف 
 05 

 العضو زهوة حممد الكواري:

  موافقة.
 

 العضو سيد ضياء حييى املوسوي:

 22 مواف .
 

 العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

 مواف .
 

 25 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 مواف .
 

 العزيز عبداهلل العجمان:العضو الدكتور عبد

 مواف .

 32 

 العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:

 مواف .
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 العضو علي عيسى أمحد:

 مواف .

 

 العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي: 

 5 موافقة.

 

 العضو الدكتور حممد علي حسن علي: 

 مواف .

 

 02 العضو الدكتور منصور حممد سرحان:

  مواف .
 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري: 

  .موافقة

 05 

 العضو نوار علي احملمود:

 مواف .
 

 العضو هالة رمزي فايز: 

 22 موافقة.

 

 رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

وننتقل  ىل البند التالي   ذ  يقر املرةوم بقانو .مواف . صغلبية موافقة. 

من جدو  األعما  وا اص اناقشة  قرير  نة الش و  ا ارجية والدفا  

 25خبصوص مشرو  قانو  بالتصدي  عل  القو واو  الثاني واألمن الو   

لتعديل ا فاقية التاارة احلرة ب  حىومة مملىة الببرين وحىومة 

م. وص ل  2205( لسنة 58الوالياا املتبدة األمريىية، املراف  للمرةوم رقم )

 من األخت نانسي دينا  يلي خضوري مقررة اللانة التوجه  ىل املنصة فلتتفضل.
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 نانسي دينا إيلي خضوري:  والعض

يف ومرفقا ه شىًرا ةيدي الرايس، بداية ص ل   ثبيت التقرير 

 املضبطة.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــــس

 يف املضبطة؟ومرفقا ه هل يواف  اولس عل   ثبيت التقرير  
 

 )أغلبية موافقة(

 

 02 :الرئيـــــــــــــــــس

 .طةيف املضبومرفقا ه  ذ  يتم  ثبيت التقرير  
 

 (57 / صفحة2)انظر امللحق 

 

 05 :الرئيـــــــــــــــــس

ةنبدص اناقشة املبادئ واألةس العامة ملشرو  القانو .  فضلي األخت  

 مقررة اللانة.

 

 نانسي دينا إيلي خضوري:  العضو

 22 دارةت اللانة مشرو  القانو  بالتصدي  شىًرا ةيدي الرايس،            

تعديل ا فاقية التاارة احلرة ب  حىومة مملىة عل  القو واو  الثاني ل

( 58الببرين وحىومة الوالياا املتبدة األمريىية، املراف  للمرةوم رقم )

، واملستشار القانوني الصناعة والتاارة والسياحةم م  ممثلي وكارة 2205لسنة 

لش و  اللاا  باولس، وا لعت اللانة عل  قرار جملس النوا  ومرفقا ه 

 25شرو  القانو ، وعل  رصي  نة الش و  التشريعية والقانونية االس بشأ  م

الشورى الذي جاء م اًدا ةالمة مشرو  القانو  من الناحيت  الدةتورية 

حيث ينص ، بندينمن  ــفضاًل عن الديباجة  والقانونية. ويتألف القو واو  ــ

قواعد »ــ ص  4ب  ( من القو واو  عل   عديل القواعد ا اصة يف املل0البند )

  ىل، وذل  بإ افة بند جديد «املنشأ ا اصة لبع  املنتااا ا  ء ) (
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(، وخيتص بالفو  92.09جدو  االلت اماا يف السل  من ا انب   مل رقم )

( فقد 2الصبية واملناديل وحفاظاا األ فا  واألصناف املماثلة، صما البند )

( من اال فاقية بعد 2ــ 20ًقا للمادة )نص عل  دخو  القو واو  حي  النفاذ وف

قيام ال من الطرف  بإخطار الطرف اآلخر بأنه قد اةتىمل  جراءا ه 

 5نه يل م لنفاذ  وحيث الالكمة للموافقة ويف التاريخ الذي يتف  عليه الطرفا . 

( 37عمااًل حلىم الفقرة الثانية من املادة ) صدر بقانو  يص   قو واو ال اهذ

مشرو  قانو   صعدا هيئة التشري  واإلفتاء القانونيفقد  من الدةتور،

 ،من ماد   ــ فضاًل عن الديباجة ــ لفأيتالذي اال فاقية، هذه بالتصدي  عل  

ويف  وء  والثانية مادة  نفيذية. القو واو ،األوىل التصدي  عل   ضمنت 

 02دي  عل  مشرو  قانو  بالتصذل   وصي اللانة باملوافقة من حيث املبدص عل  

القو واو  الثاني لتعديل ا فاقية التاارة احلرة ب  حىومة مملىة 

( 58الببرين وحىومة الوالياا املتبدة األمريىية، املراف  للمرةوم رقم )

، واملوافقة عل  مواد املشرو  اما وردا يف ا دو  املرف . يف م2205لسنة 

ةة مشرو  القانو ، فإ  ما دار من مناقشاا وما صبدي من آراء صثناء درا ء و

 05ــ املوافقة من حيث املبدص عل  مشرو  القانو  0اللانة  وصي اا يلي: 

بالتصدي  عل  القو واو  الثاني لتعديل ا فاقية التاارة احلرة ب  حىومة 

مملىة الببرين وحىومة الوالياا املتبدة األمريىية، املراف  للمرةوم 

عل  مواد مشرو  القانو  اما وردا  ــ املوافقة2م. 2205( لسنة 58رقم )

 فصياًل يف ا دو  املرف . واألمر معروض عل  اولس املوقر الختاذ الالكم، 

 22 وشىًرا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 صهد مهدي احلداد.  فضل األخ هل هناك مالحظاا؟ شىًرا،  
 

 25 أمحد مهدي احلداد:  العضو

إلخوة يف وكارة الصناعة لدي ة ا  موجه  ىل ا شىًرا ةيدي الرايس، 

والتاارة والسياحة: م خًرا  طرقت بع  الصبف  ىل ا فاقية التاارة احلرة 
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ب  مملىة الببرين والوالياا املتبدة األمريىية، ويبدو ص  هناك بع  

العقباا خبصوص  نفيذ هذه اال فاقية، فهل هذا صبيح؟ هذا ما صردا 

  معرفته فقط، وشىًرا.
 

 5 :ـــسالرئيــــــــــــ

نادر خليل امل يد وايل ش و  التاارة بوكارة شىًرا،  فضل األخ  

 الصناعة والتاارة والسياحة. 
 

 وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة: 

 02ال  وجد صي عقباا بشأ   نفيذ هذه اال فاقية.  شىًرا ةيدي الرايس، 

ط، جاء نتياة اإلصدار صما خبصوص القو واو  املعد  فهو بند  جرااي فق

م لتبوي  السل  حبس  النظام ا ديد، وبناء عل  ذل  دخلت 2202يف ةنة 

فيه عدد من البنود ا ديدة فقط، ول ام عل  ال من الطرف  ــ مملىة 

الببرين والوالياا املتبدة األمريىية ــ  عديل هذه البنود ا مراية بعد 

 05 .صخذ موافقة  دارة ش و  ا مارك، وشىًرا
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 صخرى؟ هل هناك مالحظاا شىًرا،  
 

 22 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 قانو  من حيث املبدص؟ المشرو  هل يواف  اولس عل   
 

 25 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

دة مناقشة مواده ماوننتقل  ىل مشرو  القانو  من حيث املبدص.  قري ذ   

 اللانة. ةمقرر تاألخ ي فضلمادة، 

 32 
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 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

اما جاءا من  الديباجة:  وصي اللانة باملوافقة عل  الديباجة 

 احلىومة.
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحظاا عل  الديباجة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 02 الرئيـــــــــــــــس:

 اجة؟هل يواف  اولس عل  الديب 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضلي األخت مقررة األوىل ذ  ُ قر الديباجة. وننتقل  ىل املادة  

 اللانة.
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 22:  وصي اللانة باملوافقة عل  هذه املادة بالتعديل الوارد يف املادة األوىل 

 التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هناك مالحظاا عل  هذه املادة؟ هل 
 25 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يواف  اولس عل  هذه املادة بتعديل اللانة؟ 

 32 
 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل  ىل املادة التالية،  فضلي بتعديل اللانة  ذ  ُ قر هذه املادة 

 األخت مقررة اللانة.
 

 5 نانسي دينا إيلي خضوري: والعض

:  وصي اللانة باملوافقة عل  هذه املادة بالتعديل الوارد يف املادة الثانية 

 التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 02 هل هناك مالحظاا عل  هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05 هل يواف  اولس عل  هذه املادة بتعديل اللانة؟ 

 

 أغلبية موافقة()

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 22بهذا نىو  قد انتهينا من مناقشة . وبتعديل اللانة  ذ  ُ قر هذه املادة

 مواد مشرو  القانو ، فهل يواف  اولس عليه يف جمموعه؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

 لسـة القادمـة.   وةوف نأخذ الرصي النهااي عل  مشـرو  القـانو  يف ا           

اآل   ىل البند التالي من جدو  األعمـا  وا ـاص اناقشـة  قريـر  نـة      ننتقل و

واألمن الـو   خبصـوص مشـرو  قـانو  بالتصـدي       والدفا  الش و  ا ارجية 

علـ  ا فاقيــة بـ  حىومــة مملىـة الببــرين ومجهوريـة الق غــا  بشـأ  جتنــ       



 20املضبطة         م22/3/2202                        ( 52)       2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

يتعلــ  بالضــراا  املفرو ــة علــ   االكدوا  الضــري  ومنــ  التهــر  املــالي فيمــا   

ــدخل، املرافــ  للمرةــوم امللىــي رقــم )     م.  فضــلي األخــت   2205( لســنة  20ال

 نانسي دينا  يلي خضوري مقررة اللانة. 

 

 5 نانسي دينا إيلي خضوري:  العضو

ــر     ــت التقريـ ــة ص لـــ   ثبيـ ــرايس، بدايـ ــيدي الـ ــه شـــىًرا ةـ  يفومرفقا ـ

 املضبطة.
 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 02 يف املضبطة؟ومرفقا ه اف  اولس عل   ثبيت التقرير هل يو 
 

 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 05 .يف املضبطةومرفقا ه  ذ  يتم  ثبيت التقرير  
 

 (88 / صفحة3)انظر امللحق 

 

 :الرئيـــــــــــــــــس

 22ةنبدص اناقشة املبادئ واألةس العامة ملشرو  القانو .  فضلي األخت  

 ررة اللانة.مق

 

 

 نانسي دينا إيلي خضوري:  العضو

 25مشرو  قـانو  بالتصـدي  علـ      دارةت اللانة شىًرا ةيدي الرايس،  

ا فاقيـــة بــــ  مملىــــة الببــــرين ومجهوريـــة الق غــــا  بشــــأ  جتنــــ  االكدوا    

الضــري  ومنــ  التهــر  املــالي فيمــا يتعلــ  بالضــراا  املفرو ــة علــ  الــدخل،   

م، وقد مت  باد  وجهاا النظـر  2205( لسنة 20رقم )املراف  للمرةوم امللىي 

ــي       ــة، وممثلـ ــاء اللانـ ــعادة صعضـ ــبا  السـ ــل صصـ ــن قبـ ــأنه مـ ــةبشـ ، وكارة املاليـ



 20املضبطة         م22/3/2202                        ( 50)       2/ الدور  4جملس الشورى / الفصل 

، وا لعــت اللانـة علــ  رصي  نــة  شـ و  اللاــا  بـاولس  واملستشـار القــانوني ل 

الشــ و  التشــريعية والقانونيــة االــس الشــورى الــذي جــاء م اــًدا ةـــالمة         

، امــا ا لعــت علــ  رصي النــاحيت  الدةــتورية والقانونيــة قــانو  مــنمشــرو  ال

قــرار جملــس النــوا     علــ املستشــار االقتصــادي واملــالي االــس الشــورى، و    

ــانو    ــة. و ومرفقا ــه بشــأ  مشــرو  الق ــ  رصي وكارة املالي ــألف، وعل ــة   ت  5 اال فاقي

ـــ  ـــ  فضــاًل عــن الديباجــة  ـ ــا بينــت املاد، حيــث ( مــادة32مــن )ـ مــن ( 2( و)0)  

ةواء مـن حيـث األشـخاص الـذين ةتسـري بشـأنهم صو       نطا   طبيقها  فاقية اال

من حيث الضراا  اليت ةتسـري عليهـا صحىـام اال فاقيـة، وقـد عّرفـت املـادة        

ــا     3) ــواردة بنصوصــها، صمــا املاد  ( فقــد 5و) (4) ( صهــم املصــطلباا العامــة ال

 02 (2)مـن  اد واملـ فصـلت  ما خصصتا لتبديد املقصود بالقيم واملنشأة الداامة، في

خضو  اإليراداا للضراا  يف الدولت  اا يـ دي  ىل جتنـ    صحىام  (22 ىل )

خضوعها الكدوا   ـري ، وهـذه اإليـراداا هـي )الـدخل املتبقـ  مـن األمـوا          

غ  املنقولة، وصرباح األعما  التاارية، وصرباح النقل الببـري وا ـوي، وصربـاح    

ــاح األةــهم، والــ    ــدين،    املشــاري  املشــرتاة، وصرب ــاا ال ــا ج عــن مطالب دخل الن

 05واإل ـــاواا، واألربـــاح الرص اليـــة، والـــدخل النـــا ج عـــن ا ـــدماا الشخصـــية  

ــا      ــتقلة، وص عـ ــ  املسـ ــتقلة وغـ ــديريناملسـ ــان  والريا ـــي ،   املـ ــل الفنـ ، ودخـ

واملعاشــاا التقاعديــة، وا ــدماا احلىوميــة، ودخــل املدرةــ  والبــاحث ،    

( صحىاًمــا متنوعــة لطـــر    23نت  املــادة ) وصنــوا  اإليــراداا األخــرى(، و ضـــم   

(  ىل 24املـواد مـن )   جتن  االكدوا  الضري  لىل من الطرف  املتعاقدين. صما

 22( فتناولـت صحىــام عـدم التمييــ  يف املعاملـة، و جــراءاا اال فـا  املتبــاد ،     28)

و بــاد  املعلومــاا، وصثــر  طبيــ  اال فاقيــة علــ  امل ايــا املاليــة ألعضــاء البعثــاا    

( علـــ  32( و)29وصخـــً ا نصـــت املاد ـــا  )بلوماةــية والوظـــااف القنصـــلية،  الد

نــه  وحيــث . األحىــام ا تاميــة لال فاقيــة،  ذ بينتــا صحىــام نفاذهــا و نهااهــا  

حلىــم الفقــرة الثانيــة مــن عمــااًل  يلـ م لنفــاذ هــذه اال فاقيــة ص   صــدر بقــانو   

 25مشـرو    اء القـانوني صعـدا هيئـة التشـري  واإلفتـ    ( من الدةتور، فقـد  37املادة )

مـن  ـــ فضـاًل عـن الديباجـة ـــ       لفأيتالذي اال فاقية، هذه قانو  بالتصدي  عل  
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و ــرى  .األوىل التصــدي  علــ  اال فاقيــة والثانيــة مــادة  نفيذيــة ضــمنت  ،مـاد   

آليــة جتنــ  االكدوا  الضــري  ومنــ  التهــر    نظــيم  يفاللانــة صهميــة اال فاقيــة 

وعليـه  وصـي    ا  املفرو ة عل  الـدخل بـ  البلـدين،   املالي فيما يتعل  بالضرا

املـذاور واملوافقـة علـ     قـانو   المشـرو   اللانة باملوافقة من حيـث املبـدص علـ     

 5 مواد املشرو  اما وردا من يف ا دو  املرف . وشىًرا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحظاا؟  فضل األخ صهد مهدي احلداد.  شىًرا، 

 

 02 :د مهدي احلدادأمح العضو

البد ص  مثل هذه اال فاقياا  ص  يف مصلبة  شىًرا ةيدي الرايس، 

 نمية و ع ي  مىانة الببرين فيما خيتص بالتنمية والتاارة. لدي ة ا  صود 

 رحه عل  ا هاا املعنية بوكارة املالية، من قام باملبادرة؟ صهي حىومة 

ال فاقية؟ هذا بالنسبة  ىل الببرين صم حىومة الق غا  يف  وقي  مثل هذه ا

 05الس ا  الثاني: اال فاقية  طرقت  ىل صشياء اث ة، مدرة ،  .الس ا  األو 

وبعثاا دبلوماةية، والببرين اما نعرف ال  طب  نظام  ،وفنان ، وريا ي 

الضراا ، فىيف نستطي  التوفي  ب  هذه األمور؟ هل وقعت هذه اال فاقية 

 هي يف الواق  موجودة. وشىًرا. ؟ صم لتىو  للمستقبل مثاًل
 

 22 :الرئيـــــــــــــــس

مدير  دارة العالقاا  ةامي  مد هيدل األخ ضشىًرا،  ف 

 االقتصادية ا ارجية بوكارة املالية.

 

 :مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية

 25اوض الببرين هي اليت اختارا الق غا  للتفشىًرا ةيدي الرايس،  

معها، حنن  ىلمنا ةابًقا عن آلية اختيارنا للدو ، دااًما نلاأ  ىل التىتالا 

( جمموعة G20الىب ة اليت هلا وك  اقتصادي اب ، مثل جمموعة )

والدو  ذاا الثقل  ،الدو  األعضاء يف االحتاد األوروبيوالعشرين، 
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لتفاوض م  االقتصادي الىب  مثلما صشرا يف البداية. لذل  حنن بادرنا با

الق غا ، الق غا  دولة يف االحتاد األوروبي، و طرقنا ةابًقا  ىل صنه ةنوًيا يتم 

وروبي يف اوا  الضري . و  العا  من قبل دو  االحتاد األم لديعمل  قي

حنن نتاب  هذا التقييم، ويهمنا ص   ىو  مملىة الببرين يف املرا   املقبولة 

 5و  االحتاد األوروبي يف اوا  الضري ، اال فاقية واملرا   العليا يف  صنيف د

(، ال ميىن للدو   غي ها  ال يف OCD( و)G20هي ا فاقية ختض  ملعاي  )

مت  ما اا  هناك يف  ــ  طب  حالًيا اا فيها ــ حدود بسيطة صثناء التفاوض

مملىة الببرين قانو   ري  ةيخض  هذا القانو  ملثل هذه املعاي ، 

 .وشىًرا
 02 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شىًرا،  فضل األخ خالد حس  املسقطي. 

 

 خالد حسني املسقطي: العضو

 05صنا م  التوجه دااًما بأ  يىو  لدينا نو  من شىًرا ةيدي الرايس،  

اال فاقياا اليت متن  االكدوا  الضري ، هذا الشيء مفروغ منه ويص  يف 

املستثمر حت  ال يق  الضراا ، مصلبة مملىة الببرين لو انا نطب  نظام 

املوجود يف الببرين حتت  االة االكدوا  الضري ، حيث يقوم بدف  الضريبة 

يف الببرين ويف بلد املنشأ. ة الي لإلخوة بوكارة املالية، حنن اليوم يف مملىة 

 22نطب  صي نو  من نظام الضراا  اليت من املمىن ص   ىو  عل   الببرين ال

ي يف الببرين، ويف الوقت نفسه هل هذا يع  ص  املستثمر صي اةتثمار بر غال

الق غالي املوجود حالًيا ةيدف  الضريبة املل م بها يف بلد املنشأ؟ هذا بالنسبة 

 ىل الس ا  األو .  فضل األخ وذار ص  لديهم  وجهاا بعقد ا فاقياا م  

(. G 20)االحتاد األوروبي ومثل التىتالا االقتصادية الىقى يف العا ، 

 25ة الي هل حنن فعاًل لدينا الىث  من هذه االةتثماراا املوجودة يف الببرين 

م   ىتالا صخرى ومنها امثا  االةتثماراا اآلةيوية املوجودة اليوم يف 

ل وجود صاق  ىتل آةيوي وهي اهلند، ال يوجد ظم  العلم صنه يف  ؟الببرين
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ل  صن  ال صرى صي نو  من هناك ا فاقية جتن  االكدوا  الضري ، ومعن  ذ

ل ص  املستثمر يدف  ظاإلجيابية لوجود هذا االةتثمار يف مملىة الببرين، يف 

ل عدم وجود صي نظام يفرض الضراا  عل  ظالضريبة يف بلد املنشأ، يف 

 املستثمرين األجان  يف الببرين. صرجو التو يح من ا هاا املعنية. وشىًرا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

مدير  دارة العالقاا  ةامي  مد هيدخ ىًرا،  فضل األش 

 االقتصادية ا ارجية بوكارة املالية.

 

 02 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية:

ةوف ص ىلم عن نقطت ، ةب  ص   طرقنا  شىًرا ةيدي الرايس، 

هو االلت ام  ىل ص   وقي  هذه اال فاقياا ينقسم  ىل قسم ، القسم األو  

الدولي الواق  عل  مملىة الببرين يف املنظماا واهليئاا اليت هلا عالقة 

او و  الضراا ، وهذا شيء حتمي والبد منه، البد ص   ىو  لدينا 

 05شبىة  راا  م  الدو ، وصشرا يف مداخليت السابقة  ىل  قييم االحتاد 

  الضري . عاًدة مملىة الببرين يف اوا ااألوروبي لدو  العا  اا فيه

الدو  اليت يىو   قييمها غ  جيد  فرض عليها عقوباا اقتصادية ويفرض 

عليها احلد من التعامل التااري واالةتثماري، احلمد   ر  العامل  مملىة 

الببرين خرجت من داارة العقوباا االقتصادية بفضل شبىة اال فاقياا 

 22مس املا ية. احلمد   اآل  االقتصادية اليت حققناها خال  السنواا ا 

لدينا شبىة جيدة من اال فاقياا االقتصادية، ةواء يف جتن  االكدوا  

الضري  صو  شاي  االةتثمار. القسم الثاني هو مو و  جتن  االكدوا  

الضري ، لعلىم الحظتم اال فاقياا اليت مرا عل  اولس واليت  نقسم 

، واليت ال (املود )كدوا  الضري   ىل نوع ، النو  األو  خيتص بتان  اال

 25 صل فيها املستثمر الببري  عل  املعاملة يف جتن  االكدوا  الضري  يف 

البلد اآلخر )الق غا (، ولىن هذه املعامالا  ىو  غ  مستبقة الضراا  
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يف الببرين، مت  ما  ب  نظام الضراا  يف الببرين فسيبصل املستثمر عل  

الذي صمامنا هي وجود معاملة  (املود )األخرى يف هذا هذه املي ة. املي ة 

و نية، حبيث يعامل املستثمر الببري  مثل املستثمر الق غالي يف الق غا ، 

وهذه املي ة احلالية، واملي ة األخرى مت  ما مت  طبي  نظام الضراا  يف 

 5مملىة الببرين. النو  الثاني، وهي بع  اال فاقياا اليت مرا عل  

م، واليت جتن  من خالهلا املستثمر االكدوا  الضري  يف البلد جملسى

اآلخر، وهذا ما نسع   ليه يف  فاو نا، حنن صمام  فاوض ورغباا من قبل 

 وشىًرا.  ،البلد اآلخر، وا صلة النهااية هي نتياة هذا التفاوض

     

 02 :الرئيـــــــــــــــس

ياا منطية، مرا علينا  خواني هذه اال فاقياا  عتق ا فاق شىًرا، 

العشراا منها، ويف احلقيقة هذه اال فاقياا حتسن مرا  الببرين املالي 

واالقتصادي صمام دو  العا ، وصرى فيها مصلبة للببرين، األمر اآلخر ص  

 .هذه الدو   عامل املستثمر الببري  معاملة املستثمر الو  ، وهذه  عد مي ة

 05  يف الببرين فستطب  هذه اال فاقية، وبالتالي وصخً ا،  ذا  ب  نظام الضراا

صي مستثمر بر غالي يأ ي  ىل الببرين ةيدف  الضريبة هنا ويعف  منها يف 

بلده، واملستثمر الببري  اذل  ةيدف  الضريبة يف الق غا  ويعف  منها 

هنا، هذا هو املختصر املفيد هلذه اال فاقية، صنا صعتقد ص  هذا الىالم وا ح 

 مصلبة الببرين، وحنن يف الواق  نشىر اإلخوة يف وكارة املالية ويص  يف

 22واحلىومة املوقرة عل  ما اسبته مملىة الببرين من  عة دولية بفضل 

جهودهم، وخاصًة ص  الببرين ــ اما  علمو  ــ  عد مراً ا مالًيا ومصرفًيا، 

د حس   فضل األخ خال ونأمل يف  ع ي  مثل هذه اال فاقياا    شاء ا . 

 املسقطي.

 

 25 خالد حسني املسقطي: العضو

صنا ال صختلف مع  ص  هذا يص  يف مصلبة شىًرا ةيدي الرايس،  

ل ظالببرين، وة الي هو عن املردود االقتصادي العااد عل  الببرين يف 
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غيا  صي نظام  ري  عل  االةتثماراا صي اانت، ةواًء اا  هذا 

ا فاقية جتن  االكدوا  الضري ، صو ال االةتثمار موجود م  بلد لدينا معهم 

  يوجد ا فاقية. صنا ذارا مثااًل بالنسبة  ىل  عاوننا م  مجهورية اهلند، هل

ل ظروف اقتصادية خمتلفة ظحنن اليوم يف يوجد لدينا اةتثماراا خارجية، 

 5متاًما عما انا عليه يف الساب ، صال يستدعي الوقت احلالي  اولة جذ  

ا ا؟ يدف  املستثمرو  يف بلد املنشأ  راا   قدر نسبتها هذه االةتثماراا

عل  هذا  جي يف ظل عدم وجودها لدينا يف الببرين و ،%42% و32ب  

% يف بلد املنشأ. حنن لدينا نظام  ري  يعطي نوًعا 32املستثمر ص  يدف  نسبة 

ذا املستثمر، حبيث يستثمر يف الببرين وبضراا  صقل، هلمن االاتما  

 02يف ذل  الوقت قد حققنا املصلبة، وهي ليست املصلبة العامة و منا  ونىو 

نىو  قد حققنا اإليراد الذي ةيتم عن  ري  وجود مثل هذا النو  من التمي  

يف اةتقطا  االةتثمار ململىة الببرين. صنا ال ص ىلم عن املستثمر الببري  

ىلم عن عندما يذه   ىل البلد اآلخر، اةتثمارا نا قليلة، ولىن ص 

االةتثماراا اليت  أ ي  ىل الببرين حبىم موقعها ا غرايف، وحبىم قربها 

 05 ىل املنطقة. حنتا   ىل  عادة النظر بالنسبة  ىل من نوق  معه مثل هذه 

 وشىًرا.  ،اال فاقياا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شىًرا، هل هناك مالحظاا صخرى؟ 

 22 

 )ال توجد مالحظات(

 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

 هل يواف  اولس عل  مشرو  القانو  من حيث املبدص؟

 25 

 (أغلبية موافقة) 
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 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ىل مناقشة مواده مادة   ذ  يقر مشرو  القانو  من حيث املبدص. 

 مادة،  فضلي األخت مقررة اللانة.

 

 5 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

اما جاءا من  الديباجةعل    وصي اللانة باملوافقة الديباجة: 

 احلىومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 02 هل هناك مالحظاا عل  الديباجة؟ 
 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05 هل يواف  اولس عل  الديباجة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 22األخت مقررة  ،  فضلياألوىلالديباجة. وننتقل  ىل املادة   ذ  ُ قر 

 اللانة.

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

:  وصي اللانة باملوافقة عل  هذه املادة بالتعديل الوارد يف األوىلاملادة  

 25 التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هناك مالحظاا عل  هذه املادة؟ 

 

 32 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 املادة بتعديل اللانة؟هل يواف  اولس عل  هذه  
 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل  ىل املادة التالية،  فضلي بتعديل اللانة  ذ  ُ قر هذه املادة 

 األخت مقررة اللانة.

 

 02 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 وصي اللانة باملوافقة عل  هذه املادة بالتعديل الوارد يف  الثانية:املادة  

 لتقرير.ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 05 هل هناك مالحظاا عل  هذه املادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 22 هل يواف  اولس عل  هذه املادة بتعديل اللانة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25مناقشة  وبهذا نىو  قد انتهينا من. بتعديل اللانة  ذ  ُ قر هذه املادة 

 مواد مشرو  القانو ، فهل يواف  اولس عليه يف جمموعه؟

 

 )أغلبية موافقة(




