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 مضبطة الجلسة الثالثة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع

 10 

 3الرقـم:    

 هـ1439صفر  2 التاريخ:  

 م2017أكتوبر  22     

 

 15 

عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور االنعقاد العادي الرابع من 

الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني 

صفر  شهر من الثانييوم األحد  مساءمن  السادسةبالقضيبية، عند الساعة 

ة م، وذلك برئاس2017هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 1439

 20صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور 

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ــــــــ اد. ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم بهـ ـــــــــ ــــــــد  براهيـ ـــــــــ ـــــــــ  العضو أحمـ

تور أحــمــــد ســــــــــــالـم الـعـريـ .  الــعضـــــــــو الــــدكـ

 الـــــــعضــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

 الــعضــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .

ــــــ ــــــرو. ــــــد ف ــــــحــــــم  الــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــا  م

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الــــدكتورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ـــــــــــل.

ـــــــا . ـــــــدا  عـــــــب ـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد ع  ال

 الــــمســـــــــــقــــطــــي.الــــعضـــــــــــو  ــــالــــد حســـــــــــيــــن 

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو  ـــــال  ال

ـــــعضـــــــــــــو  ـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.  ال

 الــــــعضـــــــــــــو درويــــــ  أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــي.

 الــــــــعضـــــــــــــــو دال  جــــــــاســـــــــــــــم الــــــــ ايــــــــد.

 الــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

عيــــد أحمــــد عبــــدا . لعضـــــــــو الــــدكتور ســـــــــ  ا

ــــبــــحــــارنــــة. ــــعضــــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  ال  ال

 العضـــــــــو الــــدكتورة ســـــــــوســـــــــن حــــاجي  قوي.

ــــــد    رحــــــمــــــة. ــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــي  ال

ــــعضــــــــــــو عــــاد  عــــ ــــمــــعــــاودة.ال  بــــدالــــرحــــمــــن ال

ي  حســـــــــن أبــــل. ع  ل  الـعضـــــــــو الــــدكتور عـبــــدا

 العضــــــــو الـــدكتور عبـــدالع ي  عبـــدا  العجمـــا .

 العضــــــــو عبــــدالوهــــاب عبــــدالحســــــــن المنصــــــــور.
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 الــــــعضــــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســــــــــــــ  أحــــــمــــــد.

 العضــــــــو الــدكتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

 العضـــــــــو الــــدكتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

 ر محمــــد علي محمــــد ال  اعي.العضــــــــو الــــدكتو

 العضــــــــو الــــدكتور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .

ـــي  ضـــــــــــوري. ـــل ـــنــــا  ي ـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي دي  ال

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــال ــــــــعضــــــــــــــــو ه  ال

 

 ســـــــعادة الســـــــيد عبدالجليل  براهيم وقد حضـــــــر الجلســـــــة 

األمين العام لمجلس الشــــــــورى. هثا وقد مثل الحكومة     طريف

ســعادة السـيد مانم بن فضــل البوعينين وؤير شــ و  مجلسـي الشـورى 

 والنواب.

 5 

 كما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 

  الدا لية: من وؤارة 

العقيد حمد علي الكعبي مدير  دارة الحماية والسالمة  -1

 10 مدني.باإلدارة العامة للدفا  ال

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الوؤارية  -2

 .بإدارة الش و  القانونية

المالؤم أو  فيصل عبدالع ي  النجار من  دارة الش و   -3

 القانونية.
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  المالية: من وؤارة 

ــ عبدالكريم محمد بوعالي رئيس الت طيط االقتصادي 

 االسترا يجي.

 

   5 مجلسي الشورى والنواب: من وؤارة ش و 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لش و   -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 قانوني.المستشار الالسيد أكبر جاسم عاشور  -2

 ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوؤارة.

 10 

  الصناعة والتجارة: من وؤارة 

 .القانوني الد محمد ليلة المستشار ــ السيد 

 

  هيئة الكهرباء والماء: من 

 15السيد عدنا  محمد ف رو نائب الرئيس التنفيثي للتوؤيعات  -1

 و دمات المشتركين. 

 الدكتور عبدا  أحمد عبدا  المستشار القانوني. -2

 

كما حضرها الدكتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام المساعد  

 20والدكتورة فوؤية يوسف الجيب األمين للموارد البشرية والمالية والمعلومات، 

العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم والبحوث، والسيد عبدالناصر 

محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسات واللجا ، والدكتور 

تشارين القانونيين بالمجلس، سعصام عبدالوهاب البرؤنجي رئيس هيئة الم

نونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من وأعضاء هيئة المستشارين القا
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 معاليمديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5بكل  ير، نفتتح  مساءكمبسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  

الجلسة الثالثة من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، 

ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتثرين والغائبين عن الجلسة السابقة. 

  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 10 األمين العام للمجلس:

م عليكم ورحمة ا  وبركا ه، السالشكرًا سيدي الرئيس، 

اعتثر عن حضور هثه الجلسة  جميعًا بكل  ير، مساءكموأسعد ا  

كل من أصحاب السعادة: عبدالرحمن محمد جمشير لظرف صحي طارئ 

حمد مبارك وجواد حبيب ال ياط، ومنّ ا  عليه بالصحة والعافية، 

 15لسيد  ياء اوسامية  ليل الم يد، وؤهوة محمد الكواري، والنعيمي، 

 يحي  الموسوي للسفر  ار  المملكة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهثا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 20 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 فهل هناك مالحظات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 

 مالحظات()ال توجد 
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 الرئيـــــــــــــــس

 ل  البند التالي  اآل وننتقل  . ذ   قر المضبطة كما وردت  ليكم 

 فضل األخ عبدالجليل بالرسائل الواردة،  من جدو  األعما  وال اص

 . براهيم    طريف األمين العام للمجلس

 5 

 األمين العام للمجلس:

معالي السيد  رسالة: الرسائل الواردة شكرًا سيدي الرئيس، 

أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انته   ليه 

( من المرسوم بقانو  24مجلس النواب حو  مشرو  قانو  بتعديل المادة )

 10م بشأ   نشاء و نظيم المناطق الصناعية )المعد 1999( لسنة 28رقم )

الته وقد  مت  ح في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس النواب(.

 ل  لجنة الش و  المالية واالقتصادية، مع   طار لجنة الش و  التشريعية 

 والقانونية، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

أيها اإل وة أحببت أ  أبلغكم بأنه في الجلسة السابقة  شكرًا، 

لم يتسنَ للجنة ش و  الشباب االجتما  لعدم  وافر النصاب القانوني، 

م قبل الجلسة، وجاءت النتيجة عل  النحو التالي: وقد اجتمعوا اليو

الدكتورة سوسن حاجي  قوي رئيسًا للجنة، وعلي عيس  أحمد نائبًا 

 20. كما أود أ  أ بر مجلسكم ماعضاء بهاألعل  ثقة  اللرئيس. ونبارك لهم

بأ  األ ت نانسي دينا  يلي  ضوري طلبت االنضمام  ل  اللجنة، ولم 

ن بركم في الجلسة السابقة بثلك، وأعتقد أ  وجودها في اللجنة 

سيكو    افة جيدة، و اصة أنها شابة و   شاء ا   عطي اللجنة دفعة 

 بمناقشة  ما  وال اص ل  البند التالي من جدو  األع اآل وننتقل قوية. 
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 قرير لجنة المرافق العامة والبيئة ب صوص مشرو  قانو  بتعديل المادة 

م في شأ  الكهرباء والماء 1996( لسنة 1( من المرسوم بقانو  رقم )3)

المقدم من مجلس « بصيغته المعدلة»)المعد في  وء االقتراح بقانو  

  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد.  النواب(.
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 ضو دالل جاسم الزايد:الع

قد يكو  الكالم الثي سأذكره ليس  شكرًا سيدي الرئيس، 

له ار باط بمشرو  القانو  مو و  المناقشة، ولكن أحببت أ  أقدم 

شكرًا  ل  معاليك و ل  األمانة العامة، حيث  نه في هثا الدور  م  عيين 

 10ا أعما  من أمناء السر لكل لجنة، وهثا  بر ممتاؤ ألنه سيسهل علين 2

اللجنة، وهثه  طوة موفقة جدًا من األمانة العامة بتوجيهات معاليك بأ  

 يتم  سهيل عملنا في اللجا ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 15مقرر اللجنة  األخ علي عيس  أحمد واآل  أطلب منشكرًا،  

 .التوجه  ل  المنصة فليتفضل
 

 العضو علي عيسى أحمد:

بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20 المضبطة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 

 25 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 
 

 (68 / صفحة1)انظر الملحق  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 
 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

 دارست اللجنة مواد مشرو  القانو ،  شكرًا سيدي الرئيس، 

واطلعت عل  رأي لجنة الش و  التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

مة مشرو  القانو  من الناحيتين الدستورية والثي جاء م كدًا سال

والقانونية، كما اطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش و  المالية 

 15واالقتصادية بالمجلس باإل افة  ل  المالحظات التي أبداها ممثلو هيئة 

الكهرباء والماء، وقد  بودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة 

 للجا  بالمجلس. ويتألف مشرو  القانو  والمستشار القانوني لش و  ا

من ماد ين، حيث  ناولت المادة األول  منه   ــفضالً عن الديباجة  ــ

( 1( من المرسوم بقانو  رقم )3( من المادة )8استبدا  نص البند )

 20 في شأ  الكهرباء والماء، أما المادة الثانية فهي  نفيثية. م1996لسنة 

بعدم الموافقة عل  مشرو  قانو  بتعديل وانتهت اللجنة  ل  التوصية 

م في شأ  الكهرباء 1996( لسنة 1( من المرسوم بقانو  رقم )3المادة )

المقدم من  «بصيغته المعدلة»والماء )المعد في  وء االقتراح بقانو  

مجلس النواب( من حيث المبدأ، حيث    مشرو  القانو  من شأنه ؤيادة 

 25وبالتالي ؤيادة العج  و راكم  ،ة العامة للدولةاألعباء المالية عل  المي اني
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فالتعرفة المقترحة ال  حقق  فضـًا ملحوظاً في الفا ورة  ،الدين العام

الشهرية للمواطن، كما سيتر ب عليها  ف   يرادات الهيئة والثي قد 

ي دي  ل   دني ال دمات وسي ثر سلبـًا عل  مناخ االستثمار في المملكة 

ة بصفة عامة، مما يتطلب ؤيادة في الدعم الحكومي وعل  عملية التنمي

 5لظروف االقتصادية التي  مر بها  ل  القطا  الكهرباء والماء، ونظرًا 

مملكة البحرين والعديد من دو  المنطقة، جاءت بع  القرارات 

المتعلقة بإعادة  وجيه الدعم الحكومي و حسين أساليب  قييم 

لمستحقيه وبما يسهم في  نمية  االحتياجات وذلك لضما   وجيه الدعم

 وصيـة اللجنـة: عدم الموافقة من حيث  اإليرادات و قليص الدين العام.

 10( من المرسوم بقانو  رقم 3المبدأ، عل  مشرو  قانو  بتعديل المادة )

م في شأ  الكهرباء والماء )المعد في  وء االقتراح 1996( لسنة 1)

واألمر معروض  لس النواب(.المقدم من مج «بصيغته المعدلة»بقانو  

 ، وشكرًا.عل  المجلس الموقر ال  اذ الالؤم
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد. هل هناك مالحظات؟ شكرًا،  
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

في البداية أ فق مع  وصية اللجنة برف   شكرًا سيدي الرئيس، 

 20مشرو  القانو ، ولكن لست مع المبررات التي أُوردت في هثا الشأ . 

سيدي الرئيس، منث نشأة العمل التشريعي في البحرين وبعد عمل سنتين 

عل  األقل عل   لمس احتياجات المواطنين في هثا الجانب؛ دائمًا  كو  

ساسية المنصوص عليها في الدستور هي المسائل المتعلقة بال دمات األ

محل  قديم اقتراحات بقوانين واقتراحات برمبة ويقابلها رف  من 

 25الحكومة يكو  مبنيًا عل  أسس مالية،  وأنه البد من التوافق بين 
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السلطتين في هثا الشأ ، وعدم االستعداد أساسًا لو ع لبنة أساسية 

 ل   ةدمات األساسية الموجهألي امتياؤ، وال ي تلف اثنا  عل  هثه ال 

المواطن البحريني والتي  م التركي  عليها في السنوات األ يرة عندما 

 م  بني احتياجات المواطنين باعتبارها حقًا مستحقًا بموجب الدستور 

 5بأ  يتم و ع اعتبار للمواطن البحريني في  لبيتها ومراعاة ظروفه 

المجلس التشريعي، المعيشية، وقد  عا دت عل  ذلك الحكومة مع 

ولكن ب صوص هثا المو و   حديدًا وهو المتعلق بالكهرباء والماء، 

م 2006فإ  المقترح ذا ه كما صيغ بو عه الحالي كا  موجودًا في عام 

م، ودائمًا ند ل في هثه اإلشكالية، وهي وجود 2009و كرر في عام 

 10أنا باعتباري مشرو  قانو  يتم رفضه لعدم وجود أر ية صلبة لهثا األمر. و

عضوًا في السلطة التشريعية أطالب ــ وبشدة ــ بأ  يتم حسم هثا المو و  

من  ال   شكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومن لجنة المرافق 

العامة والبيئة في كال المجلسين. واليوم البد أ  نضع أسسًا: أوالً: فيما 

عل  أسس سليمة، يتعلق بهثا األمر يجب أ   كو  لدينا استرا يجة مبنية 

 15بأنه  ذا أردنا أ  نماي  في سعر  لك ال دمات ما بين األجنبي والبحريني 

فهثا حق ويجوؤ للدولة، وهناك دو   وسعت فيما يتعلق بهثه التفرقة 

باعتبار أ  الحكومة أساسًا  شتري  لك ال دمات المقررة للكهرباء 

أي  قدمت به والماء بسعر  جاري ومن القطا  ال اص. ثانيًا: هناك ر

م طلبت فيه أ  يتم  دريجيًا رفع سعر ال دمات 2014الحكومة في عام 

 20من  134بالنسبة  ل  األجانب، و م النص عليه كما ورد في الصفحة 

أما بالنسبة  ل  رفع  عرفتي الكهرباء والماء ولجميع »مرفقات المشرو  

 الشرائح عل  مير المواطنين، فكما  علمو  قامت الحكومة بعرض

مقترح لرفع التعرفة لغير المواطنين بطريقة متدرجة ولكن هثا االقتراح 

، «لم يحظَ باستحسا  أصحاب السعادة النواب الحا رين لالجتما 
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ومعن  ذلك أ  لدي هنا مشكلة، في الوقت الثي أرادت فيه الحكومة 

أ   ضع  وجهًا بأ   رفع التعرفة عل  مير المواطنين  دريجيًا، كا  من 

مب في هثه الفكرة هم بع  النواب، ولثلك نحن نحتا   ل  أ  لم ير

نضع هثا األسا . ثالثًا: هناك بع  األمور متعلقة بالقيمة الشرائية 

 5لل دمة ما بين ار فا  متغير، ويجب أ  نتفق عل  أ  يفرض مبدأ الرسم 

والتعرفة بموجب القانو ، ولكن  حديد سقف هثه التعرفة ي ضع كما 

فوي  التشريعي للسلطة التنفيثية، وعندما يراد مراعاة اعتدنا في الت

بع  المواطنين يتم  فضها من دو  الحاجة  ل  عر ها عل  السلطة 

التشريعية. باإل افة  ل  أ  لدينا مبدأ نعمل به دائمًا وهو  عادة  وجية 

 10الدعم  ل  البحرينيين، والوفرة في هثا الدعم مع التفسيرات التي وردت 

نير، هثه الدنانير الثالثة من الممكن أ   د ل  من دنا 3ستكو  

الدعم الموجه والمتفق عليه مع السلطة التشريعية، وهثا أفضل من أ  

يكو  هناك مبلغ مقتطع أو محسوب. ومن األسس التي يبن  عليها 

أيضًا،  ذا كا  هثا الدعم موجهًا  ل  البحرينيين فإنه يطبق عل  مير 

 15ضار الفئة األكثر احتياجًا، فكلما حصرت المقتدرين فقط، حت  ال  

كلما كا  التي سيوجه  ليها مثل هثا ال ف  في التعرفة والرسم  الفئة

أفضل حت  كاحتساب كلفة. كنا بحاجة ــ أل  من  من األمور ذلك 

 فوا ير الكهرباء والماءمن التي أثيرت أنه ماؤالت هناك ديو  متراكمة 

عرف  مامًا كم نسبة هثه الديو  ــ  ل  أ  ن المستحقة عل  البع 

 20، وهل  م  حصيلها بدءًا بالمبالغ الكبيرة اآل المتراكمة  حديدًا حت  

عايير ثابتة ينبغي أ  ن والً  ل  المبالغ الصغيرة وليس العكس؟ هناك م

عل   وحيدها بحيث ال  صدر بين حين و  ر مثل هثه  نعمل جاهدين

كونها  شكل عبئًا، فبالتأكيد المشاريع التي يع  علينا رفضها، ليس ل

عندما  تحمل الدولة نفقات موجهة  ل  البحرينيين و قوم ب ف  التعرفة 
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أو الرسم لهم فاستتباعًا سي دي ذلك  ل  وجود أعباء مالية، ولكن في 

المقابل كما هو منصوص في المشرو  أنهم حاولوا  غطية العج  في 

نا أيضًا أ  أقل كلفة هي هثه المبالغ برفع الكلفة عل  األجانب. سمع

بهثا النهج المفرو ة في البحرين. اآل  لدينا دو  مجاورة لصيقة بدأت 

 5 تعلقة بالكهرباء والماء، بل امتدعل  ال دمات الم أيضًا ولم   صصه

فيها  قدم من قبل الدولة  م  فأكثر من  دمة ل  الصحة والنفايات، 

المواطن، فبالتالي بين المواطن ومير  المفروضالتفرقة في الرسم 

األسا  الثي سيقطع علينا  كرار مثل هثه المشاريع التي يمكن أ  

نستشف منها مسبقًا أنه سيقابلها ا تالف بين اإل وة في مجلسي الشورى 

 10والنواب هو مسألة  قديم اقتراح ومن بعده رف  هثا المشرو  أو قبوله. 

بر من هثا أنا أؤكد أ  في المكتسبات  م  مرير المكتسبات األك

المشرو ، فبالتالي لن نكو  عاج ين عن الموافقة عل  مثل هثا 

المشرو  ولكن ينبغي أ  يكو  مدروسًا بشكل أعمق. باإل افة  ل  

ة، م بدأ بهثه ال طو2016لعام  1أ   اريخ هثا المقترح و  امن القرار رقم 

 15هثه في العمل في الجهاؤ الحكومي حيا   فطالما أ  لدينا و يرة م تلفة

األمور، وال يوجد في الدستور ما يمنع  شكيل لجنة مشتركة من 

اللجنتين مع الحكومة لو ع أسس ثابتة نعمل بموجبها يقطع علينا 

  كرار مثل هثه المشاريع، وشكرًا. 
 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدكتور منصور محمد سرحا . 
 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

أوال، يجب أ  نفهم أهمية وجود التعرفات  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25ووجود الضرائب بشكل عام. في الدو  الصناعية المتقدمة مثل 
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أمريكا وميرها نجد أ  الضرائب التي  د ل وفرنسا، وبريطانيا، 

 منها هثه التعرفات  ل  مير ذلك موجودة، ولكن الضريبة أو التعرفة 

الضرائب في الدو  المتقدمة  عتبر أهم مصدر مقابل ال دمة، لثلك هثه 

للد ل القومي، فالد ل القومي من الضرائب أكثر من د ل صناعة 

 5السيارات في أمريكا.  ذ  الضرائب مهمة جدًا وال يجب أ  نتد ل إللغاء 

الضرائب أو التعرفات. بالنسبة  ل  المو و  الثي نحن بصدده اليوم 

ما ذكرت األ ت دال  ال ايد ــ القسم أعتقد أنه ينقسم  ل  قسمين ــ ك

األو : يتعلق باقتراح   في   عرفة الكهرباء عل  المواطن البحريني، 

واللجنة أحسنت صنعًا با  اذها القرار الصحيح من رف  الت في . ال 

 10أرى أنهم وصلوا  ل  الرأي الصحيح؛ ألنه في القسم الثاني المتعلق برفع 

ر المواطن، يجب أال نرف  ذلك بل  عرفة فا ورة الكهرباء عل  مي

العكس الدعم الحكومي يجب أ  يكو  للمواطنين فقط؛ لهثا عندما 

ثهب  ل  هثا المنح ، فهي نجده ينقرأ رأي هيئة الكهرباء والماء 

رفضت   في  الضريبة ال اصة بالكهرباء عل  المواطنين البحرينيين 

 15اء عل  مير لكنها  رى أهمية وأحقية أ  ن يد في  عرفة الكهرب

البحريني؛ لثا أكرر من جديد أ  يكو  الدعم فقط للمواطن 

 البحريني، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضل األخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

، في البداية أحببت أ  أقدم شكري  ل  شكرًا سيدي الرئيس 

عل   بنيه األمور التي  هم المواطنين وربما   فف مجلس النواب الموقر 

 25األعباء عليهم بشكل أو بآ ر. فيما يتعلق بهثا المو و ، عندما درست 
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اللجنة هثا المقترح اآل ي من مجلس النواب كا  في الواقع من الصعوبة 

نظرنا  في اللجنةعليها رف  شيء ربما يستفيد منه المواطنو ، لكننا 

ن منظار كلي وليس من منظار ج ئي، باعتبار أنه  ل  هثا المو و  م

المواطنو . من ذلك عندما ن ف  التعرفة في  حدى شرائحها يستفيد 

 5سري عل  متدني ستفي نهاية األمر  الكنه االستفادة بسيطةصحيح أ  

الد ل ومحدوديه والكل. هثا جانب مهم عند نظرنا  ل  هثا األمر، 

مراعاة محدودي  من جانبليه اإلنسا  فليس األمر مقتصرًا عندما ينظر  

الد ل. األمر اآل ر هناك قاعدة أ  الرسوم  قدم مقابل  دمة أو سلعة 

أو شيء   ر، وفي هثا األمر فإ  الت في  المطلوب هو رسم مقابل 

 10سلعة، وهثه السلعة  تغير بحسب  غير السو ، فوحدة  نتا  الكهرباء 

مكنهم يفي هيئة الكهرباء اليوم  تغير من وقت آل ر وربما اإل وة 

 و يح هثا األمر. نحن ال نريد أ  نغير القانو  بحيث نضع أرقامًا لسلعة 

متغيرة يكو   غييرها فيما بعد صعبًا جدًا وال يتم  ال بقانو ، حيث 

 شريعيًا للسلطة التنفيثية في   فويضًاجرت العادة كثلك أ  هناك 

 15السلع المتغيرة في السو    حديد اإلطار العام للرسوم حيث   ر  رسوم

أيضًا بقرارات  نفيثية، فمن هثين األمرين رأت اللجنة الرف  باإل افة 

اللجنة أنها  تعارض مع مبدأ  سير عليه هيئة  رأت ل  معايير أ رى 

الكهرباء والماء وهو  رشيد الكهرباء بشكل مطلق فكلما  فضنا 

عة نظرنا  ل  أ  الكلفة اؤداد االستهالك، فمن هثه المعايير األرب

 20المو و  ليس مكتمالً وليس  روريًا في هثه المرحلة أ  ن ف   عرفة 

 الشريحة األول  من استهالك الكهرباء والماء، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي. 

 25 
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 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصو  أيضًا  ل  ال مالء في  شكرًا سيدي الرئيس، 

لجنة المرافق العامة والبيئة عل  ا  اذهم مثل هثا القرار. دائمًا نحن 

ج ء من هثا الشعب ونحس بأحاسيسه ونشعر بمشاعره  جاه أي قضية، 

 5وأعتقد أ  المبررات التي ساقتها هيئة الكهرباء والماء منطقية فقد 

دة المرجوة من مساعدة المواطنين يكو    في  التعرفة ال يحقق الفائ

في   فيف األعباء المعيشية عليهم و صوصًا أ  المبلغ لثوي الد ل 

دنانير شهريًا. ربما نحن ننظر  ل  المو و  من  3المحدود لن ي يد عل  

ؤاوية واحدة وهي  ف  التعرفة عل  المواطنين، أيضًا يجب أال ننس  

 10جانب بشكل كبير وهثا قد أ  في هثا المشرو  رفع التعرفة عل  األ

يعرض المناخ االستثماري في البحرين لل طر. الكل يعلم أ  البحرين 

بلد استثماري، وهناك استثمارات   مة  قوم بها شركات أجنبية 

فإذا رفعنا هثه التعرفة بهثا الشكل  ،ومقيمو  أجانب في هثا البلد

ا. أعتقد أ  االقتصاد الوطني  ل  ه ات ال  حمد عقباهذلك قد يعرض ف

 15هناك جانبين في رأي اللجنة الموقرة حينما قامت برف  هثا المشرو ، 

وهو قرار جريء وفي محله.  طرقت أيضًا األ ت دال  ال ايد  ل  مو و  

 شكيل لجنة مشتركة من المجلسين مع الحكومة، أذكر مجلسكم 

بأ  مجلس الشورى ومجلس النواب في دور االنعقاد الما ي شكال لجنة 

شتركة متعلقة بمو و  مراجعة الدعم، و م االجتما  مع الحكومة م

 20ولكن لألسف حصل اجتما  وحيد  ،ممثلة في هيئة الكهرباء والماء

ويتيم، كنت أ من  عل  اللجنة المشتركة االستمرار في عملها حت  

يتم التوافق ب صوص هثا المو و  بحيث  كو  هناك  لية وصورة 

تفيد منها المواطن. واألفكار التي طرحتها وا حة لتحديد التعرفة ليس
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ويجب األ ث بها وو عها بعين  باالهتماماأل ت دال  ال ايد جديرة 

 االعتبار، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

الدكتور أود أ  أ قدم بالتهنئة  ل  سعادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

محمد علي حسن ال تياره رئيسًا للجنة المرافق العامة والبيئة، والشكر 

 10كل الشكر  ل  سعادة األخ ف اد الحاجي لترؤسه هثه اللجنة سنوات 

عديدة  كللت جهوده باعتماد مجلسكم الموقر عدة مشاريع قوانين 

ساهمت في ؤيادة رفاهية المواطن البحريني. سيدي الرئيس، لدي س ا  

التعرفة   فضناذكرت في  قريرها أننا  ذا  :  هيئة الكهرباء والماء ل

 لوث بيئي نتيجة كثيرة الكهربائية للمواطن فسيكو  هناك 

 15، فكيف يكو  ذلك؟ وبالنسبة  ل  ما  طر   ليه األخ  ميس االست دام

م ستقوم الهيئة 2019-2018الرميحي فيما ي ص األجانب، في عامي 

عل  األجانب، وسيرفعو  الكلفة، وس الي هل بإعادة دراسة الرسوم 

دينار، واليوم  500هثا األمر مو وعي؟ كانت الشقة في الجفير   جر بـ 

دينارًا. هناك بنايات كثيرة وأو  ما يسأ  المستأجر األجنبي  350  جر بـ 

 20الهيئة  منعن الكهرباء. بدأ األجانب يت وفو  من هثا األمر. رجائي 

ناك من يكتب في الصحف  ذا كانت هثه الكلفة ؛ أل  همراجعة األمر

م سترفع أيضًا، فاألجانب أيضًا 2019 – 2018موجودة اآل ، وفي عامي 

يجب أ  ف اروا بهم محدودة فكيف سيكو  الو ع؟!  ذا أردنا استثمارً

نفكر كثلك في األشياء األ رى التي سوف   ثر عل  هثه 
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 من المنطقة، لثلك رجائياالستثمارت، كما أ  هناك دوالً منافسة في 

بعد راجعة هثا األمر. أمر   ر، اآل  إل وا  في هيئة الكهرباء والماء ما

رفع  عرفة الكهرباء ومياه التحلية  رسل للمواطنين وللمشتركين في 

هيئة الكهرباء والماء فا ورة  لكترونية، وس الي هل  رسا  هثه 

 5بتلكو أو  ل  جهة أ رى الفوا ير بالمجا  أم أ  الهيئة  دفع  ل  شركة 

إلرسا  هثه الفوا ير؟ ألننا نستلم بشكل مبالغ الفوا ير اإللكترونية عن 

طريق الوا س  ب، وعن طريق الرسائل النصية وعن طريق اإلنترنت 

وميرها من وسائل التواصل االجتماعي، بمعن  أننا قد نستلم الفا ورة 

أال ير ب ذلك مبالغ  نفسها أكثر من ثالت مرات بوسائل  واصل م تلفة،

 10 مالية عل  هيئة الكهرباء والماء؟ وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

،  فضل سعادة األخ مانم بن فضل البوعينين وؤير ش و  شكرًا 

 مجلسي الشورى والنواب.
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 وؤير ش و  مجلسي الشورى والنواب:

شكرًا معالي الرئيس، أوالً: فيما يتعلق بمالحظة األخ  ميس  

الرميحي ب صوص االجتما  الوحيد الثي عقد بين الجهة الحكومية 

واللجنة المشتركة لمجلسي الشورى والنواب، في هثا االجتما  لم  كن 

 20هناك  فاصيل التفاصيل ــ كما يقا  ــ وكا  االجتما  ب صوص المبادئ 

التعامل مع الو ع المالي المتر ب عل  أو ا  السو  العامة في قضية 

بالنسبة  ل   يرادات الدولة ومصروفا ها، و م اال فا  عل  مبادئ عامة، 

واألمور كانت وا حة للجميع، وعل  رأ  هثه المبادئ مبدأ عدم مس 

المواطن عند النظر في رفع الدعم عن بع  ال دمات، سواء كا  رفع 

 25رفع الدعم عن الكهرباء ومياه التحلية، أو ميرها الدعم عن البن ين، أو 
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لمواطنين، وهثا ما الت مت به  ل  امن ال دمات التي  قدمها الحكومة 

م في شأ  2016( لسنة 1الحكومة الموقرة. وعندما صدر قرار رقم )

الكهرباء والماء  م التميي  بين المواطنين واألجانب فيما ي ص رفع 

التحلية. كما هو مبين في الجدو  المقترح الدعم عن الكهرباء ومياه 

 5من جدو  األعما  أ   عرفة االستهالك المن لي  25والمرفق في الصفحة 

فلسًا للوحدة، بينما  قوم الحكومة  29لوحدة الكهرباء لألجانب هي 

فلسًا للوحدة، وبالتالي المواطنو   26مشكورة بدعم المواطنين بمقدار 

نعم، االجتما  كا  مثمرًا، ونتائجه ما فلو  للوحدة.  3يدفعو  فقط 

عدم مس المواطنين في قضايا رفع  يبها، وه ةؤالت الحكومة ملت م

 10الدعم عن م تلف ال دمات والسلع. ثانيًا: يبيّن الجدو  المرفق بجدو  

في  انة المواطن أ   عرفة االستهالك  25أعما  اليوم في الصفحة 

وحدة  بلغ فلسين للوحدة،  3000المن لي لوحدة الكهرباء من صفر ــ 

فلو  للوحدة، أي أنها  فضت  3بينما التعرفة الحالية للوحدة  بلغ 

بمقدار فلس واحد للوحدة للشريحة األول ، و عرفة االستهالك المن لي 

 15فلو  للوحدة، بينما  6وحدة  بلغ  5000 – 3001لوحدة الكهرباء من 

فلو  للوحدة في  3قدار فلو  للوحدة، أي أنها  فضت بم 9حاليًا  بلغ 

الشريحة الثانية، و عرفة االستهالك المن لي لوحدة الكهرباء ما ي يد 

فلسًا للوحدة،  16فلسًا للوحدة، وحاليًا  بلغ  12وحدة  بلغ  5000عل  

فلو  للوحدة للشريحة الثالثة، لثلك قالت هيئة  4أي  فضت بمقدار 

 20باء المقترح يحقق الكهرباء والماء في ردها     ف   عرفة الكهر

سيعمل ربكة وعدم استقرار  هفائدة  ئيلة للمواطن في فا ور ه، ولكن

في رسوم ال دمات، كما سينتج عن ذلك  ف  في  يرادات هيئة 

الكهرباء والماء. ثالثًا: نرى الفر  الشاسع ما بين  عرفة االستهالك 

رو  المن لي لوحدة الكهرباء للمواطن ولألجنبي كما هو مقترح في مش
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القانو . وكما  فضل األخ  ميس الرميحي، واألخ أحمد الحداد: نحن 

نعي  في وطن واحد مع األجنبي، واألجنبي يصب عمله في االقتصاد 

البحريني، ويصب عمله في  دمة مملكة البحرين، وبالتالي ال أعتقد 

أننا سنكو  مجحفين معه، ونحمله فا ورة كهرباء المواطن، عندما 

 5فلسًا  29ين يدفعهما المواطن للوحدة الكهربائية مقابل نتكلم عن فلس

 فلو  يدفعها المواطن 6يدفعها األجنبي للوحدة الكهربائية، وعن 

فلسًا يدفعها األجنبي للوحدة  31للوحدة الكهربائية، مقابل 

فلسًا يدفعها المواطن للوحدة الكهربائية مقابل  12لكهربائية، وعن ا

للوحدة الكهربائية، وكأننا نحمل األجنبي فلسًا يدفعها األجنبي  33

 10كلفة  دمة الكهرباء التي يستهلكها المواطن. كثلك لو رجعنا  ل  

 25الجدو  المقترح لتعرفة مياه التحلية لالستهالك المن لي في الصفحة 

من جدو  األعما  نرى أيضًا الفر  الشاسع بين ما يدفعه المواطن وما 

اه، حيث يبيّن الجدو  المرفق التالي:  عرفة يدفعه األجنبي الستهالك المي

فلسًا للمتر  25م  بلغ  60االستهالك المن لي للمواطن من صفر ــ 

 15 ن مفلسًا للمتر المكعب. و 730المكعب، في المقابل يدفع األجنبي 

فلسًا  740فلسًا للمتر المكعب مقابل  80م يدفع المواطن 100ــ  61

فلس للمتر  200م يدفع المواطن 100يدفعها األجنبي. وما ي يد عل   

فلسًا للمتر المكعب يدفعها األجنبي. رابعًا:     750المكعب مقابل 

م فعالً ماي  ما بين  عرفة االستهالك المن لي 2016( لسنة 1القرار رقم )

 20لوحدة الكهرباء ومياه التحلية التي يدفعها المواطن وما بين  عرفة 

اء ومياه التحلية التي يدفعها األجنبي. االستهالك المن لي لوحدة الكهرب

المواطن في است دامه للكهرباء والماء في من له السكني لم يمس 

مطلقًا، و عرفة استهالك الكهرباء ومياه التحلية كما كانت منث سنين 

عديدة لم  تغير،  ال في حالة است دامه لسكنه بشكل  جاري، وذلك 
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للكهرباء ومياه التحلية عن طريق  أجيره، هنا  عرفة استهالكه 

من  96والمادة  من الئحة المجلس الموقر، 95ست تلف.  امسًا: المادة 

 ذا وافقت  حدى اللجا  »الئحة مجلس النواب الموقر،  نص عل  أنه 

عل  اقتراح بقانو  من شأنه ؤيادة في المصروفات، أو نقص في 

 5ثا المقترح بمعن  النقص الحاد في اإليرادات، ولو طبق ه« اإليرادات

عما ورد في المي انية العامة »فسيكو  هناك نقص حاد في اإليرادات 

ل  لجنة الشئو  المالية واالقتصادية أو مكتبها إلبداء  للدولة، أحالته 

الرأي فيه. ويجب في هثه األحوا  أ  يتضمن  قرير اللجنة األصلية رأي 

 قرير اللجنة لم ،    «لجنة الشئو  المالية واالقتصادية أو مكتبها

 10يتضمن رأي لجنة الش و  المالية واالقتصادية، و   وجد لكا  سيدعم 

الكالم الثي  فضلنا به.    التغيير في هثه األمور سينتج عنه  ف  

كبير في  يرادات الدولة وسي ثر ذلك عل  مي انية الدولة، وبالتالي يجب 

ومة مع أ  يكو  هثا التغيير بموافقة الحكومة، وبتوافق الحك

المجلس المقدم لالقتراح، ومقدم االقتراح في هثه الحالة هو مجلس 

 15النواب. الي ا  المواطن عل  رأ  األولويات، و دمة الكهرباء والماء 

التي  قدمها الحكومة للمواطنين لم  مس سواء في االست دام المن لي 

 أو  الف ذلك. أعتقد أنه ال يمكن أ  نأ ي بمقترح مثل هثا قد ي ثر

  أثيرًا حادًا وسلبيًا عل  مي انية الدولة و يرادا ها، وشكرًا.
 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ نوار علي المحمود. 
 

 نوار علي المحمود: العضو

والشكر موصو   ل  رئيس وأعضاء لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25المرافق العامة والبيئة عل   قريرهم. كما  علمو  أ  الهدف من هثا 
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المشرو  بقانو  هو مساعدة المواطنين، و  فيف األعباء المعيشية 

عليهم. قد نتفق وقد ن تلف مع رأي الحكومة في هثا ال صوص، 

ا  ل   وفير ال دمات ولكن ال شك في أ  القيادة الرشيدة  سع  دائمً

بالشكل الثي يريح المواطن. وكما  فضلت األ ت دال  ال ايد: في 

 5حالة  ذا رفضنا مشرو  القانو  البد أ   كو  هناك مبررات لرفضه، 

أما أ  نرفضه لمجرد الرف  فأعتقد أ  هثا مير مقبو . أ ثكر أنه 

ـ أي الشهر السابق ــ كا  هناك  صريح2017في شهر سبتمبر  لسعادة  م ـ

الكهرباء والماء بإمكانية است دام الطاقة الشمسية في ش و  وؤير 

المناؤ ، وأ صور أ  ذلك سيكو  حالً مناسبًا جدًا لدعم المواطن، 

 10ولت فيف األعباء عنه؛ وذلك من  ال  است دام الطاقة الشمسية في 

 كلفة، وبالتالي يتحقق الهدف وفيرها بأسعار رم ية أو بسعر الالمناؤ  و

المرجو من هثا االقتراح؛ لثلك أناشد سمو رئيس الوؤراء بأ  يتم  قديم 

الطاقة الشمسية  ل  المواطنين بأسعار رم ية أو بسعر التكلفة، 

 وشكرًا.
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تي  فضلت بقراء ها، سعادة الوؤير فيما يتعلق بالمادة الشكرًا،  

لش و  المالية واالقتصادية بمجلس  قرير اللجنة  ل  لجنة ا لقد  مت  حالة

  فضلي األ ت الدكتورة سوسن حاجي  قوي. الشورى. 
 20 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

بدايةً أود أ  أ قدم بالشكر  ل  مجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

النواب و ل  األعضاء الثين  قدموا بهثا االقتراح لقربهم من المواطنين 

من  غوطات جراء الو ع االقتصادي العالمي وإلحساسهم بما يمرو  به 

 25الثي يمر به العالم باإل افة  ل  الو ع االقتصادي الثي  مر به مملكة 
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البحرين. كثلك أود أ  أ وجه بالشكر  ل  لجنة المرافق العامة والبيئة 

عل   قريرها الثي أؤيده  مامًا، وأعتقد أ  مجلس النواب لم يوفق في 

شكل الصحيح، حيث    الفكرة ممتاؤة جدًا كتابة هثا المقترح بال

ولكن طريقة  قديمها لم  كن بالشكل المناسب. أعتقد أنه بدالً من 

 5و ع أعباء مالية عل  مي انية الدولة أو عل  هيئة الكهرباء والماء وذلك 

ب ف   عرفة استهالك الكهرباء ومياه التحلية عل  المواطنين، كا  

 ع كما  مت دراسة اقتراح عالوة مالء األجدر أ  ينظروا ويدرسوا الو

التي أ ثت عند دراسة عالوة  هابنفسالمعايير بالمعيشة، وأ  يتم األ ث 

مالء المعيشة، حيث    هناك مواطنين روا بهم متدينة جدًا وقد  بلغ 

 10دينار، فهل  8000دينارًا، وهناك من  بلغ روا بهم  270دينار أو  200

دينار وعل  المواطن  200ن الثي را به  طبق نفس المعايير عل  المواط

دينار؟! أعتقد أنه ال  وجد عداله في ذلك. اليوم أنت  8000الثي را به 

منحت المواطن الثي را به متد ٍ عالوة مالء معيشه لتحسين أو اعه 

المعيشية، وأ ث ها منه بطريقة أ رى، وذلك ب يادة كلفة البترو ، 

 15طبق قريبًا ــ وب يادة كلفة  عرفة وبفرض الضريبة المضافة ــ التي ست

الكهرباء ومياه التحلية، وفي المقابل را به لم ي د. كا  األجدر أ  

 صيغ الوؤارة مبررات أ رى لرفضها مشرو  القانو ، وكا  األجدر أ  

يصيغ مجلس النواب مبررات واقتراحات أ رى، ولكن أ  يتم و ع 

وأ  يتم  حرا  مجلس مشرو  قانو  بهثا الشكل أمام مجلس الشورى، 

 20الشورى أمام المواطنين برفضه لمشرو  القانو ، ويظن بثلك المواطنو  

أ  مجلس الشورى  دهم في القرارات التي  م ا  اذها من قبل مجلس 

النواب، أعتقد أ  هثا ال يجوؤ بتا ًا. البد أ  نفكر في مشاريع  قلل 

 در عل  الدولة  هنفساألعباء المالية عل  المواطنين، وفي الوقت 

األموا ، مثل است دام الطاقة الشمسية ــ التي  فضل بثكرها األخ نوار 
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سنوات، وكا  في البداية  3المحمود ــ وهو مشرو  أسمع به منث 

مكن للمواطن أ  يتعلم طريقة يفكرة، واليوم عن طريقة لوحة بسيطة 

الدولة في صنعها من  ال  )اليو يوب( لتوليد الطاقة، لثا أرى أ   عجل 

 طبيق مثل هثه المشاريع، ونحن عل  علم بأ  هثا المشرو  مطروح لدى 

 5الحكومة، ولكن الو يرة التي يسيرو  عليها بطيئة جدًا. هثه المشاريع 

التي يجب أ  نفكر فيها. المواطن اليوم يمر بأعباء مالية كبيرة. 

    وليسمح لي معالي وؤير ش و  مجلسي الشورى والنواب، عندما قا 

رفع  عرفة الكهرباء ومياه التحلية لم يحس بها المواطن، بل حس 

من العام  7المواطن بالفر  في التعرفة، عندما  قار  فا ورة شهر 

 10هثا العام وأنت في نفس البيت وبنفس عدد  7الما ي وفا ورة شهر 

المكيفات واألجه ة التي  ست دمها، وبنفس مقدار الكهرباء التي 

س الجو الثي مررت به، سترى أ  التعرفة  غيرت،  ستهلكها، وبنف

دينارًا، نحن  60 ل   50فا ورة البيت الصغير قد  بلغ ال يادة فيها من 

 150دينار  ل   100ميسوري الحا  أحسسنا ب يادة قيمة الفا ورة من 

 15دينارًا، فما هو حا  المواطن الثي را به قليل؟ رفع  عرفة استهالك 

يه   ثر عل  را به، البد أ  نفكر في هثه الشريحة الكهرباء ومياه التحل

من المواطنين، ال يمكن أ  نجامل بعضنا بعضًا، وال يمكن أ  نجامل 

الحكومة، نحن علينا في مجلس الشورى عبء كبير في سن التشريعات 

 مع مراعاة مصالح المواطنين، وشكرًا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

بن فضل البوعينين وؤير ش و  ،  فضل سعادة األخ مانم شكرًا 

 مجلسي الشورى والنواب.
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 وؤير ش و  مجلسي الشورى والنواب:

شكرًا معالي الرئيس، فقط أود أ  أصحح معلومة لأل ت  

الدكتورة سوسن  قوي عندما قالت  نني م طئ عندما قلت     عرفة 

ا ماالستهالك المن لي للكهرباء لم  ر فع. هي فعالً لم  ر فع، التعرفة ك

 5وحدة يدفع عليها  3000هي،  ذا كا  استهالك الكهرباء من صفر ــ 

 5000ــ  3001فلو ، و ذا كا  استهالك الكهرباء من  3المواطن 

فلو  للوحدة، و ذا كا  استهالك  9وحدة يدفع عليها المواطن 

فلسًا، وبالتالي  16وحدة يدفع عليها المواطن  5000الكهرباء ي يد عل  

ستهالك الكهرباء في حالة  ذا ؤاد استهالك الكهرباء  ر فع  عرفة ا

 10الكالم وكأنه سيكو  هناك  وحدة، هثا أوالً. ثانيًا: سمعت 5000عل  

رفعوا عنكم الحر ، وصوّ وا ا حرا  عند التصويت، وأنا أقو  لكم 

بكل أمانة وبما يريح  مائركم، وبما ير ي ربكم سبحانه و عال  

قد أنكم  عرفو  و ع البلد حاليًا، أوالً قبل  مائركم. أنا أعت

واإليرادات المن فضة، والمصروفات المر فعة، والعج ، و دني ما يسم  

 15 صنيف الو ع المالي للبحرين بحسب  صنيف الم سسات االئتمانية 

العالمية، كل هثه األمور وا حة جدًا معالي الرئيس. نحن نتكلم أحيانًا 

و  الثي نتكلم عنه أصالً دو  عن استعادة قيمة كُلفة  دمة، والمو 

فلسًا للوحدة ــ بحسب علمي وربما  كو  قد  29الكُلفة، فالكُلفة 

فلسًا عل   16فلو ، وبحد أقص   3 غيرت وؤادت ــ ونحن نتكلم عن 

 20، الحقيقة أ  الحكومة «ال  دعم»المواطن، ثم نقو  الحكومة 

هي الوقائع  ، و ذا فا  االستهالك المعقو  فهثا أمر   ر. هثه« دعم»

وأ من  عل  الجميع أ  يتجردوا ويصو وا بكل أمانة وبكل صد  وعن 

قناعة، القضية ليست قضية حر  أمام النا  أو  الف ذلك، وال أعتقد 

أ    واننا النواب عندما يقترحو  االقتراحات بقوانين يريدو  أ  يحرجوا 
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 ع وا ح المجلس اآل ر. التصويت في األو  واأل ير في أيديكم، والو

وعندما قالت  .بالنسبة  ليكم، واإليرادات وا حة، والمصروفات وا حة

األ ت دال  ال ايد نريد لجنة مشتركة، أعتقد أ  هناك شفافية في 

طرح األرقام، والكل يعرفها، بالنسبة  ل  التكاليف وبالنسبة  ل  

 5اإليرادات والمصروفات والو ع المالي الحالي الثي  مت مناقشته 

ا ة مع اللجا  المعنية، ومع المجالس أيضًا، فجميع األمور وا حة باستف

 وال أرى فيها أي لبس أو مموض، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 
 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

وأشكر سعادة الوؤير عل   شجيعه لنا  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  أ  نتكلم بحرية ونبدي رأينا بحرية، وهثا ما كنت أنويه قبل أ  

 15أسمع  وجيهه الطيب. أوالً أقو  دعونا نتمن ، ومثلنا يُمكن أ  يتمن  

عل  حكومته، فالحكومة كالراعي واألب للمواطن، وقديمًا قيل: 

عل  كل شيء قدير، وهثا من  المرأة والطفل الصغير يحسبا  أ  أباهم

حُسن الظن ومن المكانة السَنية لولي األمر، لرب األسرة، فلثلك األمل 

دائمًا ال ينقطع من الرعية في الرعاة؛ وما يشجعني عل  أ  أ الف  وجه 

ـ وأيضًا ذكر األخ الفا ل   20الرف  هو التقرير نفسه، ففي التقرير ذُكِرَ ـ

رح ال يحقق  فضًا ملحوظًا في الفا ورة مانم البوعينين ــ أ  هثا المقت

الشهرية للمواطن، و ذا كا  ال يحقق  فضًا ملحوظًا في الفا ورة 

الشهرية للمواطن فإنه  ذًا ال يُحقق د الً م ثرًا ؤائدًا للحكومة، ونحن 

نقبل بالثي ال ي ثر كثيرًا، نريده أ  ي ثر قليالً؛ دعونا نُسْعِدُ قليالً، 

 25ضرائب وال يادات وميرها، فلْنُعطِهم قليالً من دائمًا نتحدث عن ال

)الحالوة( ولو كانت قليلة، والقليل من المحب كثير. أنا أ الف، وأقو  



 

 3المضبطة       م22/10/2017 ( 32)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

   هثا يُفرِح المواطن، ولو كا  قليالً، و ذا كا  األمر كما ذكر 

التقرير أنه ال يُمثل الشيء الكثير، فإذ  دعونا نتحمله ونواؤ  بين أ  

ناك، مع أني ــ حقيقة ولألسف ــ لست مع كل نرفع هنا ون ف  ه

، وأعتقد أ  ال أ فق مع رأي اللجنةالمشرو ، ألنه فيما ي ص األجانب 

 5هثا مير طبيعي أ  نرفع عل  األجنبي رمم أنه يدفع ثمانية أ عاف أو 

ستة أ عاف ما يدفعه المواطن، واآل  نرفعها  ل  عشرة أ عاف ما 

وصعب، وهو مُضر بالبلد وليس فقط يدفعه المواطن! هثا ال يُمكن، 

بالضيف؛ األجنبي في بالدنا لم يأتِ لنتصد  عليه، بل نحن من أ ينا به 

لحاجتنا  ليه و ل  عمله، فنحن ال نتصدّ  عل  األجانب يا   وا  

 10وأ وات، بل نحن من جاء بهم لحاجة، لثلك النفع البد أ  يكو  

م    في األمر مضرة عل  متبادالً، نحن نستفيد منه وهو يستفيد منا؛ ث

االقتصاد، ومعالي الرئيس مثلك ال يُعلّم، فأنت رجل م ضرم في هثا 

المجا ؛ وللعلم الكثير من المستثمرين في دو  مجلس التعاو ، أي في 

دو  ال ليج العربي، يفكرو  في العي  في البحرين، ليس فقط للعمل 

 15ة بصورة كبيرة و نما للمعيشة، أل  المستويات  ر فع في دو  مجاور

جدًا، فالتعليم كُلفته ثالثة أو أربعة أ عاف كُلفته في البحرين، 

والسكن والمواصالت كثلك، فأصبحت البحرين بيئة جثابة؛ صحيح 

أننا ال نريد أ  نصرف عل  األجنبي من مي انية الدولة، ولكن نريد 

ص أيضًا أ  نكو  عنصرًا جاذبًا، وأعتقد أ  مثل هثا القانو  فيما ي 

 20األجانب هو عنصر طارد وليس عنصرًا جاذبًا، هثه النقطة الثانية. النقطة 

الثالثة، وهي رأي ش صي، أنا حقيقة ال أفرح بالطاقة الشمسية، أ اف 

أ   نتشر ويبور بترولنا، وأدعو أ  نكتشف نفطًا ؤيادة، ونكتشف 

ا ماؤًا، والرؤ  من ا  سبحانه و عال ، و   كانت الطاقة الشمسية فيه

 فوائد كثيرة، ولكنها  ُفرح من جهة و ُقلق من جهة أ رى، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

مانم بن فضل البوعينين وؤير ش و   األخشكرًا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

فقط لدي مالحظة عل  كالم أ ي عاد   شكرًا سيدي الرئيس، 

ودة، يبدو أ  المعادلة التي قام بها مير صحيحة، حيث قا     المعا

ال ف  قليل وبالتالي سيكو   أثيره قليالً في اإليراد أيضًا، واألمر 

ليس كثلك، فعندما يدفع الش ص فا ورة ــ مثلما بيّنت في األرقام ــ 

 10يكو  الفر  في الشريحة األول  فلسًا واحدًا فقط، وفي الشريحة الثانية 

فلو  فقط، عندما يدفع صاحب الفا ورة يكو   4لو ، وفي الثالثة ف 3

ألف  115الفر  بسيطًا، ولكن عندما  أ ي كل هثه الت فيضات عل  

مشترك ــ يساهم في مي انية الدولة ــ فأعتقد أ  ال ف  سوف يكو  

 كبيرًا؛ وأعتقد أنك  وافقني معالي الرئيس بعقليتك النيّرة، وشكرًا.

 15 

 ـــــــــس:الرئيــــــ

 شكرًا،  فضل األخ الدكتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 20مدا لتي سوف  كو  قصيرة، وبعيدة  شكرًا سيدي الرئيس، 

عن  وجهات اإل وة. أنا مع المشرو ، وأشكر اللجنة عل   قريرها، 

يتم ولكن لدي  ساؤ  موجه  ل  الحكومة في هثا المو و : لِمَ ال 

 وؤيع الم سسات التي  قدم هثه ال دمات؟ لماذا نحصر  قديم هثه 

ال دمات في جهاؤ واحد في الدولة؟! جميع الدو  األوروبية وكثير من 
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الدو  العربية ا جهت اآل   ل  أ   ُقدّم هثه ال دمات من عدة مصادر، 

وأعطي ج ء من األمر  ل  القطا  ال اص، سواء الكهرباء أو الماء أو 

غاؤ، سوف  كو  هناك منافسة بين هثه الم سسات لتقديم هثه ال

ال دمات، وعندما يكو  هناك  نافس سوف  ن ف  األسعار للمواطنين 

 5ولألجانب؛ واقتراحي للحكومة في هثا المو و  هو دراسة هثا 

االقتراح، أعني أ  يوؤ   قديم هثه ال دمات ــ كما قا  بع  اإل وة ــ 

ميرهما، كما هو الحا  في  نجلترا، حيث هناك مثل الكهرباء والغاؤ و

عدة مصادر لتقديم ال دمة في لند ، وميرها في مانشستر، وميرها 

في برايتو ، وكلها م سسات  اصة  ُقدم هثه ال دمات، فأرجو أ  

 10 يُ  ث هثا االقتراح بعين االعتبار، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 اجي.شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الح 

 

 15 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

الشكر لكل من سبقوني بالحديث عن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 قرير اللجنة. البع   ساء  عن أ  اللجنة في  قريرها لم  ُورد المبررات، 

ش و  وأقو : كيف لو  ُورد اللجنة المبررات؟! مثلما  فضل سعادة وؤير 

ورئيس اللجنة في السابق، أ  الت في  سوف  مجلسي الشورى والنواب

 20ألف مشترك،  115يكو  عل  المشترك، والمشتركو  عددهم 

وبحسب هثا التقرير والمقترح من مجلس النواب الموقر فإنه للشريحة 

دنانير في الشهر، أل    في  فلس واحد يساوي  3األول ، ويُ ف  

 600ماليين و 5يئة دنانير في الشهر، وسوف يكلف اله 3  فيضًا بقدر 

دنانير وعل   3ألف، وهنا الفر  الكبير، حيث للمشترك  500ألف أو 
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ماليين ونصف؛ نحن نطالب الهيئة بتحسين  دما ها، ونطالبها  5الهيئة 

برفع مستوى كفاء ها وكفاءة موظفيها، وعل  الهيئة الت امات بالنسبة 

قوم الهيئة بثا ها  ل  موظفيها وروا بهم، و عادة التوظيف، ومتقاعدين  

بدفع مستحقا هم، وبعضهم  قاعدوا في سن الشباب، وبعضهم وصل  ل  

 5سن الستين ثم  ر   ل  التقاعد؛  ذا قمنا اآل  بت في  قيمة الشريحة 

ماليين ونصف في  5ــ مع  دني األسعار ــ و فضنا من مد و  الهيئة 

ا لثالثة، فعلينالشريحة األول  فقط بغ  النظر عن الشريحتين الثانية وا

أ  نتصور األعباء التي سوف  تحملها الحكومة، ونتصور األعباء التي 

فلسًا بينما  قوم ببيعها  29ستتحملها الهيئة التي يُكلفها  نتا  الوحدة 

 10بثالثة فلو  للوحدات ال مسة  الف األول ، وأقص  ما يدفعه المشترك 

فلسًا،  29يكلف الهيئة  فلسًا للوحدة، بينما  نتا  الوحدة الواحدة 16هو 

فلسًا دعمًا من  26و بيعها بثالثة فلو  فقط، ما يعني أ  هناك 

الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير  ليفة بن سلما  

رئيس الوؤراء الموقر، وهثا  ذا كانت الوحدة من  نتا  الهيئة، أما  ذا 

 15 وجه لالعتماد عليها  اشتر ها من الم سسات التجارية األ رى ــ وهناك

مثلما يطالب اإل وة ــ فإ  الكُلفة سوف  كو  أكثر، ونحن نطالب 

بتحسين الجودة وبتحسين ال دمات، وهثا أيضًا فقط للشريحة األول  

الهيئة الكثير، لو جئنا  ل  الشريحتين الثانية أو الثالثة التي  ُكلف 

يف سيكو  لوجدنا أ  استهالكما أكثر من ذلك، ولك أ   تصور ك

 20 أثير هثا االن فاض عل  مد و  الهيئة، حيث  قوم الهيئة بإعادة دعم 

األمور التشغيلية للمشتركين، فهي سلعة  با  والحكومة الموقرة 

مشكورة  قوم بدعمها، ولو كانت  بيعها بسعر السو  كما يحدث في 

بلدا  العالم الثالث ــ وكما  فضل األخ الدكتور أحمد العري  ــ لما 

كا  الش ص قادرًا عل   شغيل مكيف الهواء في المن   مدة ساعتين 
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يوميًا كما في دو  أوروبا وميرها من الدو ، حيث  نهم ال يستطيعو  

 شغيل أجه ة التدفئة سوى ثالث ساعات يوميًا وباقي الوقت 

)يتكركفو ( من البرد، هثا لو كا  يبا  باعتباره سلعة  جارية في 

فائدة. نشكر الحكومة الموقرة عل  الدعم السو  بدو  أ ث أي 

 5والجهد، لوم الحكومة والمطالبة برفع الدعم عن األجنبي الثي 

يشاركنا في االستثمار مير صحيح في رأيي، فكونه يستثمر فهو يحتا  

 ل  الدعم حت   كو  البحرين بلدًا جاذبًا لالستثمار، فكيف نرفع عنه 

 حرفيًا فأي ؤيادة ستفرض عليه ونضع أمامه المعوقات؟! و   كا  عامالً

ستنعكس عل  المواطن أيضًا، فكما ذكر األخ عاد  المعاودة أننا 

 10جئنا بهثا العامل األجنبي ليساعدنا في بناء هثا المجتمع و طويره، فال 

ننس  أ  الفائدة متبادلة بيننا، فهو لم يأتِ هنا لنتصد  عليه! بل جاء 

ا  ل  بلده، أال يحق له أ  يد ر ليعمل ويكد لفترة محددة يعود بعده

قليالً من الما  لمستقبله ومستقبل عياله! سيدي الرئيس، اللجنة لم  صل 

 ل  قرار الرف   ال بقناعة  امة بأ  هثه النسبة لن   ثر عل  المواطن، 

 15 وجيهات جاللة الملك عند افتتاح أي دور انعقاد  .وكلنا مع دعم المواطن

فظ عل  كيا  األسرة البحرينية، والسيما هي سن التشريعات التي  حا

األسر ذات الد ل المحدود، وحت  من هم دو  الد ل المحدود دائمًا 

نصب أعيينا، واللجنة من  ال  دراستها هثا المو و  من جميع جها ه 

 لم  جد أنه سيضر هيئة الكهرباء والماء أو المواطنين، وشكرًا. 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

نائب الرئيس التنفيثي  محمد ف روعدنا  ل األخ شكرًا،  فض 

 .للتوؤيعات و دمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء
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 رئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات ال

 المشتركين بهيئة الكهرباء والماء: 

سعادة العضو طرح س االً ب صوص  شكرًا سيدي الرئيس، 

رأيي أنه في الوقت كيف سيُسهم  قليل الدعم في ؤيادة التلوث، وفي 

 5نفسه أجاب عن الس ا ، فعندما  قل التعرفة ي يد الهدر، وعندما ي يد 

الهدر سي يد االستهالك وب ياد ه من الم كد سي يد التلوث. بالنسبة 

م ستُ اد التعرفة 2019و 2018 ل  الكالم الثي قيل عن أنه في عامي 

تعرفة الحالية عل  األجانب هثا شيء جديد لم أسمع به، ماؤلنا في ال

التي سنقوم ب ياد ها  دريجيًا  ال  السنتين القادمتين، ففي مار  

 10م ستكو  ال يادة 2019م ستكو  هناك ؤيادة ثم في مار  2018

فلسًا، فال أعتقد أنه  ال  هثه الفترة  29األ يرة التي ستصل  ل  

سيكو  هناك أي ؤيادة في التعرفة بحسب ال طة المرسومة حاليًا. 

قد اجتمعت الحكومة مع مجلس الشورى لبة  ل  مو و  التعرفة بالنس

في األ ير  رجنا و ،ومع مجلس النواب في اجتماعات مطولة ومكثفة

 15بالتعرفة المتفق عليها من قبل الجانبين، اإل وة النواب ا فقوا عل  أ  

هثا التعرفة ستكو  دعمًا لحساب بحريني واحد فقط، والحساب اآل ر 

يادة ستكو   دريجية، لكن بعد فترة  فاجأنا بقرار مير مدعوم وال 

  ر من بع  اإل وة النواب ــ وكأنهم ليسوا ج ءًا من المجلس ــ بعد 

م، في حين أ  جميعهم كانت لديهم 2016أشهر قليلة من اال فا  في 

 20فرصة المشاركة في النقاش، وهثا مقترح جيد وهناك مقترح   ر فيه 

يثكره سعادة الوؤير، وينبغي التركي   هدر كبير، وهثا المقترح قد

عل  المقترح المقدم من قبلهم من دو  الد و  في التفاصيل. في رأيي 

المتوا ع أنهم اقترحوا شيئًا مهمًا ب صوص  ف  الشريحة األول  من 

اإل وة النواب  ل  ذلك ف ادوا العج ، أ اف ثالثة فلو   ل  فلسين، ثم 
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م ورأيتم 2017ملتق  الحكومي وأعتقد أنكم جميعكم كنتم في ال

 %50حجم الجهد الثي  قوم بها الحكومة، ومع ذلك ماؤلنا بحاجة  ل  

من المبلغ المطلوب لتغطية العج  الموجود، وهثا يعني أ  أمام الحكومة 

مشوار طويل. الجميع يعلم أ  الحكومة سنويًا   ف  نسبة الدعم، 

 5 70ا ثم  ُفِّ  حوالي مليونً 312 ُف   ل  ومليونًا سنويًا  350كا  

مليونًا، وفي السنة القادمة سيكو   229مليونًا وفي هثا العام  ُفِّ   ل  

مليونًا، في رأيي أنه لكي نواؤ  البد من  عديل أمورنا. أشكر  188

اللجنة عل  دراستها المو و  بكل  أ ٍ وأثني عل  قرارهم، وأرى أ  

ذكرت أ  هثا األمر نرك  عل  هثا المو و . األ ت دال  ال ايد 

 10موحد، وهثا بشكل عام. أعتقد أ  القرار بشأ  الت في  صائب، وال 

يمكن أ   وافق الحكومة عل   ف  التعرفة، فقد قدمت الحكومة 

الدعم لحساب واحد وهو دعم كبير، وال أعتقد أ  من المضمو  

سنوات قد  ُراجع كل هثه األمور.  4االستمرار فيه مستقبالً، فبعد 

فلسًا في البحرين، بينما األجنبي  29الوحدة عند األجنبي  صل  ل    عرفة

 15فلسًا أو أكثر، في  40فلسًا، وفي الكويت  42في اإلمارات يدفع حت  

رأيي أ  و عه في البحرين جيد. أرى أ   ف  التعرفة ليس في صالح 

أحد وكما ذكرنا  طبيق ال ف  عل  الجميع مير صحيح أيضًا، وهنا 

ر أمرًا، لو قلت لي    اإل وة النواب يرك و  عل  شريحة أريد أ  أذك

معينة من المجتمع بهدف مساعد ها فهثا ممتاؤ، وكلنا نعرف أ  هناك 

 20 20دنانير و 10ألف أسرة بحرينية يتم دعمها، حيث  عط  ما بين  15

دينارًا شهريًا دعمًا للكهرباء، ولألسف هثه األسر مير ملت مة، 

يها مجانًا، حيث    عليهم مبالغ  قدر بالماليين، والكهرباء بالنسبة  ل

ماليين  6ألف  ل  مليونين ثم  ل   500ألف  ل   400متأ را هم ؤادت من 

وهكثا، فأعتقد أ  هثا األمر لن يساعد هثه األسر، والبد أ  يتعلم 
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المواطنو  االقتصاد من  ال   عادة الدعم، كأ  يُعط  عالوة مثالً 

المبلغ الحقيقي لل دمة المقدمة. أشكركم في  لكن في المقابل يدفع

 ال تام عل  هثا المقترح، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ما بدأنا به من كالم قد ينعكس من  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10ا تتم به األخ ممثل  ال  المدا الت الكثيرة في هثا المجا ، فما 

هيئة الكهرباء والماء ي كد وجود ا تالف في وجهات النظر، لكن 

في األ ير البد أ   نم عن ا فا . كالمي ليس ردًا ولكن  عقيبًا عل  

سعادة األخ مانم البوعينين وؤير ش و  مجلسي الشورى والنواب كالم 

ألمور، وأنا عندما قا   ننا بحاجة  ل  جرأة في المواقف في مثل هثه ا

 15أج م أ   اريخ مجلس الشورى في التصدي للمشاريع بقوانين التي  أ ي 

 ل  المجلس وفيها قصور أو عيب  شريعي أو عدم جدوى  شريعية حافل، 

حيث لم نكتفِ أثناء قراءة التقرير بالرف  بل كنا نحرص عل  بيا  

التي  أسباب ومواطن الرف ، وقد نست يد عل   قارير اللجا  في األمور

ال يتم الكالم حولها بتقرير مكتوب، عدد المتحدثين الرافضين لهثا 

 20المشرو  من  ال  أسباب مو وعية بينوا عل  أساسها رفضهم يمثل 

جرأة من قبل المشرّ ؛ أل  نظام الدولة أساسًا قائم عل  النصح 

والمناصحة والصد  في الكالم، فهناك مجلس معيّن ومجلس منت ب 

الشعب، و ال فإننا سنشرّ  للبلد  شريعات بالية، وكل لنواب وثق بهم 

 شريع من شأنه أ  يولد لدى المواطن شعورًا أ  مجلسًا سيعطي 
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هثا األمر له  ثاره عل  ومكتسبات ويحررها ومجلسًا   ر سيرفضها، 

المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، لكننا اليوم نف ر أ  

سات المجلسين ويقرر فعالً    كا  لمجلس المواطن بدأ يستمع  ل  جل

الشورى أو مجلس النواب الحق في طرح هثا المو و ، فهو يشاركنا 

 5الرأي حيث نستقبل مكالمات متعددة من المواطنين سواء عل  مستوى 

المت صين أو مير الم تصين، المنبر الوحيد ــ وأنا أ كلم عن مجلس 

و الجلسة العامة؛ ألنها  ُبث الشورى ــ الثي نسترسل في الحديث فيه ه

مباشرة ويسمعها عدد من النا ، لكن نُظلم فيها عل  مستوى النقل 

في الصحافة باستثناء جريد ين ــ ج اهما ا   يرًا ــ  بينا  األسباب 

 10المو وعية التي يناقشها مجلس الشورى بعيًدا عن أي صور أو  عالنات 

ف  المشرو  الفالني( وكف ، أ رى، اليوم المواطن ال يريد أ  يقرأ )رُ

بل يريد أ  يعرف لماذا، وهثه هي مس وليتنا التشريعية، وهثا هو 

األسا  لمن سيأ ي الحقًا، فالبد أ  يكو  التشريع مسببًا وعل  أسس 

 شريعية صحيحة، دستور البحرين اليوم نص عل  أنه ال يجوؤ االنتقاص 

 15نوافق عليه اليوم  من أي م ايا أو مكتسبات للمواطنين، فأي مكتسب

في المجلس التشريعي ال يجوؤ لنا أ  ننتقص منه أبدًا فإما أ  ن يد في 

السقف المُعط  ــ وال يجوؤ لنا  فضه ــ و ما المحافظة عليه، ومت  

ار كبنا هثا ال طأ يُطعن عليه بعدم الدستورية وسيتم كسب هثا 

الشأ ، الحكم بعدم دستوريته؛ أل  النص الدستوري وا ح في هثا 

 20لثلك دائمًا نسع   ل  أ  نن ه  شريعا نا من أي مكتسبات قد نجدها 

جميلة عل  الور  لكنها مير قابلة للتنفيث، فال يمكن القو     

الحكومة  رفع وال   ف ، فهثا مير صحيح، بل هي و عت سياسة 

 اصة بفئة معينة من المجتمع، لم  تعامل معها عل  أسا  المنح لهثه 

منحت العتبارها مكسبًا لهثا المواطن، ولثلك  مت  راحة  المي ة، بل
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شريحة كبيرة من المواطنين، وواجب المواطن المقتدر أ  يقدر حا  

وو ع المواطن األقل منه قدرة وماالً، فمن ال طأ التشريعي عندما  عطي 

مُكتسبًا يمس  دمات عامة أ   شرك كل المواطنين في االستفادة 

در يكو  بعيدًا عن هثه الفائدة طالما أ  ا  أنعم منه، فالمواطن المقت

 5عليه بالما ، لثلك االستثناء في هثه األمور  رورة، والبد أ  يكو  

عل  أسس ثابتة  شترك فيها الحكومة والسلطتا  أيضًا؛ حت  ال  نشأ 

 راء متضاربة، لدينا برنامج عمل حكومة، ومن الم كد أ  مجلس 

، هم أساسًا من جلبهم للمجلس، فتبدأ  لك النواب يهمه أمر المواطنين

المكتسبات منث اللحظة التي  قدم فيها الحكومة برنامج عملها، لثلك 

 10جرت التعديالت الدستورية،    لم  رَ أنها كافية فإنك أُعطيت الحق 

والمي ة بأ   رفضها، والرف  معط  لمجلس النواب، ونحن نتوافق معهم 

قدموا اقتراحات بشأنها والبع  اآل ر في كثير من األمور، بعضها هم 

نحن من قدمنا اقتراحات بشأنها، وهي اقتراحات من شأنها أ   عود 

أحمل دائمًا الحكومة أ  بالنفع. وال يمكن حت  أر ي فئة معينة 

 15مس ولية التقصير، حكومتنا اليوم  سع  جاهدة وباسترا يجية  فريقية 

م الحكومة، وال يمكن اليوم في مسألة الفئات التي  حتا  فعالً  ل  دع

عندما أ كلم عنها أ  أقو   نها ستسبب عج ًا في المي انية العامة 

للدولة، هثا ما أ جل أ  أقو  عنه  نه سيسبب عج ًا  ذا  صصته، 

النهج الثي ا بعناه في مو و  الغالء والثي  وافقنا فيه مع هو وهثا 

 20 يو  ــ مشكورًا ــ يجعالنا الحكومة ومُرر. اإلعالم البرلماني و عالم التلف

نبين كيف نقدم  شريعًا يسير  ل  األمام وكيف نقف  د  شريع ألننا 

ال نريد أ  نعطي مكتسبًا ومن ثم نشعر بأ  الدولة  عج  عن  نفيثه أل  

 أعباءه المالية كبيرة في هثا الوقت، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة السيد مانم بن فضل البوعينين وؤير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

عندما أ كلم عن المي انية وصعوبة  نفيث  شكرًا سيدي الرئيس، 

مبرر يكفي البع  ــ ربما  هبقانو  لتأثيره فإ  هثا لوحد المشرو هثا 

يعلم أ   نفيث هثا القانو  يمثل عبئًا كبيرًا  لكيال يكفي الجميع ــ 

عل  الدولة، وهثا أمر وا ح وال مراء فيه. أشكر األ ت دال  ال ايد 

 10م، 2018 – 2014ي في اإلشارة  ل  برنامج عمل الحكومة نفقد سبقت

وفي الحقيقة كنت قد أعددت ورقة صغيرة لكي أقو     برنامج عمل 

 حسين كفاءة استهالك الكهرباء الحكومة  ضمن عدة مبادرات  شمل 

والماء و عديل  سعيرة ال دمات، هثا وارد في برنامج عمل الحكومة. 

م، ورد  من أهم األسس 2018 – 2017نـأ ي  ل  قانو  المي انية العامة 

 15الرئيسية لتقدير اإليردات العامة  طبيق مبلغ استرداد كلفة ال دمات 

ترد كلفة الكهرباء الحكومية، وأؤكد لكم أ  الحكومة لم  س

والماء، وما ؤالت  دمة الكهرباء والماء مدعومة للمواطن، مع أنها أحد 

األسس الرئيسية لتقدير اإليرادات العامة، كيف  قدر الحكومة 

 يرادا ها؟  ضع  صورًا لما ستقوم به من  طوات من أجل رفع اإليرادات 

 20اد كلفة و ف  المصروفات، من األسس الرئيسية  طبيق مبدأ استرد

ال دمات، بمعن  أ  الحكومة لم  كن مت بطة في قرارها أو رفضها، 

جهة معنية مباشرة باألمر،  افالرف  هو رف  الجهة المعنية باعتباره

ولكن بالنسبة  ل  الحكومة، لديها برنامج عمل متفق عليه وقانو  

مي انية  م  قراره من قبل السلطة التشريعية، ولمن أراد االطال  عل  
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ذلك فبإمكانه الرجو   ل  قانو  المي انية األ ير أو برنامج عمل 

أعتقد أنه ما ؤا  موجودًا في موقع )بنا(. األخ عدنا  الثي  الحكومة

محمد ف رو نائب الرئيس التنفيثي للتوؤيعات و دمات المشتركين 

بهيئة الكهرباء والماء مرة أ رى  كلم عن التوجه  ل   ف  الدعم 

 5مليو  دينار  350باء،   ر رقم وصل  ليه الدعم هو الحكومي للكهر

سنويًا، وهثا قبل أ   بدأ الحكومة مبادرا ها من أجل  ف  العج  

و قليل الدين العام، وهي  طوات منسقة ومدروسة ومعلومة للجميع بما 

مليو  دينار، وكا   350في ذلك السلطة التشريعية. وصل الدعم  ل  

مليو   400م سيصل  ل  2015السنة التالية  صورنا في الحكومة أنه في 

 10دينار، نتكلم عن رقم رهيب في قضية الدعم يثهب مالبه  ل  مير 

المواطن والمستثمرين وحت  البعثات الدبلوماسية، وبكل أمانة وال أفشي 

سرًا، جاءني أحد الدبلوماسيين وقا  لي  نكم بلد مريب، أنا 

طبعًا قبل بالبدء في التوجه دبلوماسي، بلدي يسرت لي كل شيء ــ هثا 

م ــ أحصل عل  كهرباء بشكل شبه مجاني 2016لسنة  1بالقرار رقم 

 15وعل  ماء ولحوم وبن ين و الف ذلك، نحن بدأنا ب طوات مدروسة 

وعقالنية من أجل  عديل الو ع المالي. معالي الرئيس، في العام الما ي 

والهدف أ  يكو  مليو  دينار،  229ن   الدعم للكهرباء والماء  ل  

مليو  دينار، وكلما أن لنا هثا الدعم كلما  188في السنة القادمة 

ئتماني أمام العالم و كونت ار الدين العام وحسَّنا و عنا االأن لنا مقد

 20نظرة أكثر  يجابية من الم سسات المالية العالمية في هثا المو و ، 

عمل الحكومة أ  برنامج وا ح جدًا. أرجع مرة أ رى وأذكر فاألمر 

م كانت وا حة 2018 – 2017 وا حًا، والمي انية العامة لعاميكا  

 في األسس العامة لتقدير اإليرادات في المي انية، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد. 
 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 5، و اصة أ  الجلسة ال أود أ  أطيل شكرًا سيدي الرئيس، 

مسائية وأعتقد أننا أطلنا في النقاش. كل اإل وة واأل وات الثين 

هو فعالً وسبقوني ذكروا أ  المواطن يستحق كل الدعم والمراعاة، 

يستحق كل الدعم والمراعاة. كما أ   قرير اللجنة وافٍ ووا ح وفند 

كل النقاط التي ذكرت. لدي مالحظتا  عامتا  بغ  النظر عن 

 10صويتنا اليوم. المالحظة األول    ص مسألة التشريعات، سواء األمور  

التي نشر  لها أو  طط وبرامج الحكومة في السلطة التنفيثية، حيث 

يجب أ   كو  وا حة، أل  من أهم معايير جثب االستثمارت ورؤو  

األموا  أ   كو  جميع ال طط والبرامج وا حة، عندما يكو  

امة بكلفة المشرو  وكلفة اإلقامة ومير ذلك فإنه المستثمر عل  دراية  

 15يستطيع حساب حسبته بدقة وستكو  البلد أكثر قدرة عل  جثب 

مراعاة أ   كو   شريعا نا ــ باعتبارنا مشرعين ــ االستثمار، فيجب علينا 

عل  المدى البعيد، وكثلك يجب أ   كو  برامج   دم الدولة مستقرة و

ة مقدمًا ومسبقًا وال يكو  فيها  ثبثب و طط الحكومة وا حة ومعلن

باالر فا  أو االن فاض مما قد ي ثر في قدر نا عل  جثب رؤو  األموا . 

 20باعتبارنا سلطة ــ المالحظة الثانية: يجب أ  نصب  ركي نا مرة أ رى 

عل  ؤيادة د ل المواطن أكثر من  ــ  شريعة وكثلك السلطة التنفيثية

ي يتحملها أو  قديم الدعم  ليه في  ركي نا عل   ف  الكلفة الت

ال دمات،  ركي نا عل  ؤيادة د ل المواطن سيكو  أفضل له وأفود 

 لالقتصاد، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدكتور سعيد أحمد عبدا . 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 5واأل وات في بداية أ فهم حرص اإل وة  شكرًا سيدي الرئيس، 

مجلس النواب وحرصنا جميعًا عل  مصلحة المواطن، ولكن لدينا 

مشكلة، هناك مي انية أُقرت، وألننا نطرح موا يع بهثا الشكل 

فستواجهنا مشكلة مثل التي واجهتنا في صندو  التقاعد، ومن ثم 

سنشتكي وجود عج  اكتواري ومير ذلك. سعادة وؤير ش و  مجلسي 

 10ر أنه  ذا كا  هناك مو و  من  داعيات  قراره الشورى والنواب ذك

 كليف الدولة مبالغ طائلة فمن المفترض أ  يطرح أثناء مناقشة 

المي انية، ومن المفترض من اإل وة الثين قدموا االقتراح أ  ي كدوا 

مناقشة هثا المو و  و ضمينه أثناء مناقشة المي انية، كما  فضلت 

لم كد أ  الجميع يتفق عل  أ  بثلك الدكتورة سوسن  قوي، ومن ا

 15هثا في مصلحة المواطن ومصلحة الوطن، ولكن أ  نتكلم عن مبلغ 

مليو ، فكما ظهرت لنا مشاكل في صندو  التقاعد ستظهر لنا  600

مشاكل مر بطة بهيئة الكهرباء والماء. اإل وة الدكتور أحمد العري  

المفترض  ودال  ال ايد وف اد الحاجي طرحوا مجموعة من الرؤى من

التفكير فيها، ولكن أ  نطرح مو وعًا معينًا ونكلف الدولة بصرف 

 20مبالغ فهثا بالضبط ما حدث في  جارب أ رى، وأعتقد أ  المو و  لم 

يدر  بشكل جيد، وأ من  أال  نتشر هثه الظاهرة و نتقل  ل  هيئة 

 الكهرباء والماء وهيئات أ رى، وشكرًا.

 

 



 

 3المضبطة       م22/10/2017 ( 46)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 5أوالً: أوجه شكرًا  ل  الحكومة الموقرة  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل   فهمها مو و  المواطن وما يستحقه من دعم في ظل الظروف 

واطن االقتصادية الحالية التي  مر بها المملكة. ون كد مرة أ رى أ  الم

يستحق، ون كد أ  هناك أؤمة اقتصادية مالية في المنطقة، ون كد 

وجوب  نويع مصادر الد ل. نحن نشكر الحكومة عل  دعمها  دمة 

 10الكهرباء، ونشكر الهيئة عل  مساهمتها في محاولة عدم رفع كلفة 

الكهرباء عل  المواطنين. المالحظ أ  األخ عدنا  محمد ف رو ممثل 

م و ليها ؤيادة أ رى في عام 2018اك ؤيادة في عام الهيئة ذكر أ  هن

م، والس ا : هل هثه ال يادة ستفرض عل  األجانب فقط أم ستشمل 2019

المواطنين واألجانب؟  ذا كانت ستفرض عل  األجانب فقط فيجب أال 

 15 كو  ال يادة مرهقة لألجنبي ألنه سيحملها القطا  ال اص الثي 

اص الكلفة ال ائدة فسوف ي ثر ذلك يستأجره، و ذا  حمل القطا  ال 

عل  المواطن من  ال  حصوله عل  السلع. ثانيًا: أوجه س االً  ل  الهيئة: 

فلسًا، أليس باإلمكا   يجاد طر  أ رى  29هناك كلفة اآل  وهي 

ل ف  كلفة الكهرباء؟ البد أنه  وجد طر ، أسعار الدي     تلف، 

 20د أ  ندعم هيئة الكهرباء وكثلك أسعار  نتا  الطاقة الشمسية، والب

والماء بأمور أ رى  ساعدها في مو و  الكلفة. ثالثًا: نسمع دائمًا أ  

كلفة الكهرباء في البحرين أنسب مما هو موجود في دو  ال ليج، 

وكنت أ من  لو أ  اللجنة أعدت جدوالً بأسعار الكلفة في دو  ال ليج 

ألجنبي؟ وكم سعر للمقارنة، وهل دو  ال ليج  فر  بين المواطن وا
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الكلفة في كلتا الحالتين؟ الكل يعي أ  هناك مشاكل مالية وأ  دعم 

مليونًا، وهثا  229مليونًا  ل   350الحكومة للكهرباء ان ف  من 

ان فاض كبير، وطبعًا هثا سوف ي ثر عل  مو و  العج  في 

المي انية، ولكن هثه ليست المسألة، المسألة أننا يجب أ  نشجع عل  

 5وجه  ل  بدائل الطاقة، ما هي البدائل؟ ا   عال  أنعم علينا بشمس، الت

الطاقة الشمسية مهمة جدًا، هناك دو  في أوروبا معتمدة عل  الطاقة 

الشمسية، ونحن نترك كل هثا ال ير الثي لدينا ونعتمد عل   وليد 

الطاقة من الدي   أو الماكينات. أ من  أ   بدأ الهيئة في التركي  عل  

يجاد بدائل للطاقة مير الموجودة حاليًا، و كو  هثه البدائل جديدة،  

 10 والتركي  باأل ص عل  الطاقة الشمسية، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 15 العضو جاسم أحمد المهزع:

مهما ؤدت في الكالم فلن أوفي الكالم  شكرًا سيدي الرئيس، 

الثي ذكره اإل وة األعضاء، كل له وجهة نظر، ووجهة نظر لها 

مكانتها وثقلها، ولكن ما أود قوله    أهل البحرين يستأهلو ، 

والمقيمو  عل  أر ها يستأهلو  أيضًا كل ال ير، من حكومتها ومن 

 20هم من ذلك هو ممثلي شعبها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، لكن األ

أ  البحرين  ستأهل منهم أيضًا أكثر، والمقيمو  وشعب البحرين 

ليس عل  البحرين بل عل  واعو ، والظروف التي نمر بها ظروف صعبة، 

.  ذا كانت هناك ؤيادات مدروسة من قبل مجلسي النواب كلهاالمنطقة 

ن والشورى والحكومة، وار أت الحكومة أ   رفع الو ع المالي للبحري
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أو   فف من قيمة االلت امات فسنتحمل ذلك نحن المواطنين مع 

لين في هيئة الكهرباء والماء ولمس لالمقيمين، ولكن نريد أ  نقو   ل  

 ذا أرد م  حميلنا شيئًا فعليكم أ   وجدوا لنا أشياء بديلة مثل الطاقة 

الشمسية، فهناك أشياء متوافرة اآل   قلل من استهالك الكهرباء في 

 5تكييف واإلنارة. نريد أ  يكو  هناك وعي لكي ال يحس المواطن ال

والمقيم بالفروقات. كلمة  وعية ال  عني فقط  حصيل الما  أو الرسوم 

المر فعة، بل التوعية يجب أ   حسس الكل بأ  األمور طبيعية.    شاء 

وسنتعداها، و   شاء ا  ال ير راجع، الصعبة فترة من الفترات هي ا  

شاء ا  القيادة والحكومة الموجودة لن  نس  أهل البحرين في و   

 10الوقفة الصعبة التي وقفها معها. الجودة التي  قدم من قبل هيئة الكهرباء 

والماء راقية، وهم مطلعو  عل  أحسن التكنولوجيا الموجودة بالعالم، 

وبإمكانهم أ  يوفروا الدعم للمواطنين المحتاجين وأ  يساعدوهم عل  

 توفير في فوا يرهم، والبحرين  ستأهل كل ال ير، وشكرًا.ال
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

لن أعيد ما ذكر ولكن في النهاية يبدو  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20ذهبت  ليه اللجنة  أ  هثا المو و  أشبع نقاشًا، وأشكر كل من أيد ما

من رف  هثا المشرو . نحب أ  ن كد في اللجنة وجميع اللجا  

والمجلس أ  المجلس لن يتوان  عن دعم أي مشرو  يحقق فوائد مباشرة 

للمواطنين أو أ  يرف  أي مشرو  لم يكن مدروسًا دراسة كافية، 

هثا أمر اعتدنا عليه في هثا المجلس بقيادة معاليكم. نعتقد أ  

 25رو  ال يحقق فائدة كبيرة مقارنة مع الفائدة الصغيرة التي قد يرى المش
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البع  أنه سيحققها للمواطنين؛ فلثلك في نهاية األمر أرجو من األعضاء 

 التصويت بالموافقة عل  رأي اللجنة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5أشكر الجميع عل  مدا ال هم القيمة، وأعتقد أ  شكرًا،  

حت وا حة، ونحن في هثا المجلس ن كد أننا مع المواطن األمور أصب

دائمًا وأبدًا، وهثا  وجه قياد نا الحكيمة والحكومة. ونحن ال ن تلف 

 هل هناك مالحظات أ رى؟عل  أ  مو و  المواطن له أولوية قصوى. 
 

 10 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 اللجنة. فضل األخ مقرر اللجنة بقراءة  وصية  
 

 15 العضو علي عيسى أحمد:

عدم الموافقة من حيث  وصية اللجنة:  شكرًا سيدي الرئيس، 

( من المرسوم بقانو  رقم 3المبدأ، عل  مشرو  قانو  بتعديل المادة )

م في شأ  الكهرباء والماء )المعد في  وء االقتراح 1996( لسنة 1)

واألمر معروض  المقدم من مجلس النواب(. «بصيغته المعدلة»بقانو  

 20 ، وشكرًا.عل  المجلس الموقر ال  اذ الالؤم
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 وصية اللجنة بعدم الموافقة عل  هل يوافق المجلس عل  شكرًا،  

 ؟مشرو  القانو  من حيث المبدأ
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 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

البند  اآل   ل وننتقل . يُرف  مشرو  القانو  من حيث المبدأ ذ   

مناقشة  قرير لجنة المرافق العامة ب التالي من جدو  األعما  وال اص

( مكررًا  ل  6والبيئة ب صوص مشرو  قانو  بإ افة مادة برقم )

 5م في شأ  الكهرباء والماء، المرافق 1996( لسنة 1المرسوم رقم )

م.  فضل األخ علي عيس  أحمد مقرر 2015( لسنة 29رقم ) للمرسوم

 لجنة.ال

 

 علي عيسى أحمد: العضو

 10شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 
 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المضبطة. ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  
 20 

 (78/ صفحة 2)انظر الملحق  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضل سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  

 25 األخ مقرر اللجنة. 
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 العضو علي عيسى أحمد:

 دارست اللجنة مواد مشرو  القانو ،  شكرًا سيدي الرئيس، 

وبحثت أوجه المالحظات التي  م  بداؤها من قبل أعضاء اللجنة وممثلي 

هيئة الكهرباء والماء، كما اطلعت اللجنة عل  رأي لجنة الش و  

 5التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الثي جاء م كدًا سالمة مشرو  

ونية، وقد اطلعت اللجنة كثلك القانو  من الناحيتين الدستورية والقان

وجهات النظر  بشأنها  بودلتعل  مثكرة هيئة الكهرباء والماء حيث 

للجنة. ويتألف مشرو  القانو  من بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني 

ماد ين فضالً عن الديباجة،  ناولت المادة األول  منه   افة مادة جديدة 

 10في شأ   1996( لسنة 1و  رقم )( مكررًا  ل  المرسوم بقان6برقم )

االقتراح وبعد االطال  عل  الكهرباء والماء، والمادة الثانية  نفيثية. 

، وعل  قرار مجلس النواب الموقر الثي  قدمت به هيئة الكهرباء والماء

ومرفقا ه، و راء ومالحظات المستشار القانوني لش و  اللجا  بالمجلس، 

ت اللجنة بإجراء بع  التعديالت قام وبعد مناقشات أعضاء اللجنة،

 15الالؤمة عل  المادة األول  من مشرو  القانو  التي  هدف  ل  درء ال طر 

عن سالمة األفراد أو األماكن من  ال  فرض عقوبة جنائية عل  

المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الدا لية لشروط السالمة أو 

 رى اللجنة الموافقة من  وعليه نشاء  مديدات دا لية بدو   ر يص. 

قانو  بعد  جراء التعديالت المناسبة عل  حيث المبدأ عل  مشرو  ال

 20 المادة األول  منه كما وردت  فصيالً في الجدو  المرفق، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضلي األ ت دال  جاسم ال ايد.  هل هناك مالحظات؟ شكرًا، 
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 العضو دالل جاسم الزايد:

والشكر موصو   ل  اللجنة الجتهادها  ا سيدي الرئيس،شكرً 

في  قريرها. لدي طلب وأ من  أ   تم االستجابة له  ذا اقتنع المجلس به. 

النص كما ورد من الحكومة أراد أ  يتصدى لو ع معين وحاالت معينة 

 5تم التعرض لها بسبب ار كاب م الفتين  تعلقا  بالتمديدات وعدم ي

روط األمن الواجب  وافرها في التمديدات مراعاة السالمة وش

الكهربائية وميرها، وهثا بحسب  فسير النص. ربما بع  النقاط 

عل  سأقتصر و ،قانونية، وال أريد أ  أثقل عل  المجلس في هثا األمر

فقط  ل  المبادئ. النص بالو ع الحالي الثي صيغ من قبل  اإلشارة

 10ي مشرو  الحكومة بيا  اللجنة ال يغطي الغرض من هثا المشرو . ف

األفعا  المراد  جريمها واأل ث في االعتبار ال طورة التي  مثلها ووجود 

مجني عليه أو أكثر من مجني عليه في هثا الجانب، فلكي نحكم 

 اصة في النصوص العقابية ــ ينبغي أ  يكو  النص وا حًا والنص ــ 

هد. القا ي ومحددًا ويغطي األفعا  وال يجعل القا ي الجنائي يجت

 15الجنائي  اصة في الشق الجنائي يبتعد عن االجتهاد في مسألة حصر 

األفعا  المجرمة و حديد العقوبة المقررة و نفيثها. وهنا يعاقب عل  

مسألة األ ث بالتمديدات وم الفتها للمواصفات ومير ذلك، ولكن قد 

وؤارة يتعدى األمر  ل  أمور أ رى وهي الحالة التي يواجهها اإل وة في 

الدا لية، فربما ي دي  ل  المسا  بسالمة جسم الغير، وقد يتسبب في 

 20عاهات، قد ي دي هثا الفعل  ل   عرض ش ص ال قدر ا  لحرو   نتج 

عنها وفاة فنكو  أمام جريمة فعل أفض   ل  موت، أي  تعدد األفعا  

 ضاف  ل  المرسوم... مع »والجرائم. حت  ما ذكر في المادة األول  

، صحيح أننا لجأنا  ل  هثه العبارة «م اإل ال  بأية عقوبة أشد...عد

لتفادي أي نص عقابي قد نضعه في قانو   اص ويكو  هناك قانو  
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دو  ب  ر قد شدد العقوبة، نحن اليوم نجد أ  النص اكتف  بالغرامة 

الحبس، هل هثا هو الراد  الثي سنلجأ  ليه؟  ذا كا  المطلوب منا 

بتمديدات كهربائية لم يرا  فيها السالمة ولكنها لم  معاقبته لقيامه

 لحق  ررًا بأحد، فليس لدي نص   ر و نما هثا النص فقط، فهل 

 5الغرامة كافية؟ صحيح أنه و ع أحكام العود ولكنها جاءت أيضًا 

قاصرة. أيضًا سن ل بمسألة  عدد المجني عليهم. لدي  عديالت ولكن 

س حميدًا أ  يتم التصويت عليها في ال أريد طرحها في الجلسة،  ذ لي

 الجلسة و نما المفترض مناقشتها في اللجنة، وأ من  عل  اإل وا  في

 اصة الدفا  هيئة الكهرباء والماء ووؤارة الدا لية و اللجنة استدعاء

 10ألنهم المالمسو  لألفعا  التي يتم حصرها. أ من  عل  رئيس المدني 

اللجنة لتتم صيامة نص عقابي اللجنة طلب  عادة هثا التقرير  ل  

متكامل  حدد فيه األفعا  كافة وال يفلت منها أي فعل، ونحدد فيه 

العقوبات المقررة وفي النهاية سي دم هثا كله القا ي الجنائي عندما 

 قع ال سمح ا  جريمة من هثا النو  أو يكو  هناك حريق ومتضررو ، 

 15م الكل باللوائح والقرارات  شديد لنضمن الت ا هوال نقو  هثه عقوبة بل 

 الموجودة، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  
 20 

 جميلة علي سلمان: العضو

أؤيد األ ت دال  ال ايد في  رورة  عادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

من  3و 2المادة  ل  اللجنة؛ أل  هثه المادة أساسًا جاءت لتعديل البندين 

التي  تكلم عن ج ئيتين أو فعلين في ماية ال طورة. الفعل  6المادة 

 25وهو عدم مطابقة  6من المادة  2األو  يتعلق بالمنصوص عليه في البند 
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يتعلق  3مديدات الدا لية لشروط السالمة، والبند المعدات واألجه ة والت

بإقامة أو  نشاء  مديدات دا لية بدو   ر يص من الوؤارة، وكال الفعلين 

ن؛ أل  المتابع للمشاكل أو الحرائق النا جة عن هثه التمديدات ي طير

ال اطئة أو عدم ا با  أصو  السالمة فيها أو عدم مطابقتها لألصو  التي 

 5ئة الكهرباء والماء؛ يرى أ  في ذلك  كبد  سائر كبيرة نصت عليها هي

سواء مادية أو بشرية. الهدف من هثا التعديل هو سن عقوبة عل  م الفة 

هثين البندين. أرى أ  النص المصاغ من الحكومة أفضل ج ئيًا من 

النص المصاغ من اللجنة؛ أل  اللجنة أمفلت اإلشارة  ل  البندين، وليس 

األفعا  التي نصت عليها المادة فقط، عل  عقاب الكو  صحيحًا أ  ي

 10فالنص هنا قاصر. أيضًا النص لم يرا ِ مسألة  فريد العقوبة، فلم يضع 

بالتالي في حالة العود بإمكا  القا ي وحدًا أدن  وحدًا أعل  للعقوبة، 

أ  يطبق الحد األدن  للغرامة، وبهثا لن نحقق الراد  المطلوب من مسألة 

ك الحا  في العقوبة األصلية  ذا لم يكن فيها العود، مع العود، وكثل

مقارنة  طورة هثه األفعا  وما ينتج عنها من  سائر مادية وبشرية 

 15كبيرة. أيضًا المادة لم  نص عل  ج ئية مهمة، فطالما أننا سنعد  

المادة وهثا الفعل في ماية ال طورة فإنه يجب النص عل  مو و   ؤالة 

لق بالمعدات واألجه ة والتمديدات مير المطابقة الم الفة التي  تع

ما هو مصيرها؟ لها من الوؤارة،  للشروط، والتمديدات مير المر ص

 هل سأعاقب مر كب هثا الفعل من دو  أ  أل مه بإؤالة هثه الم الفة

 20( أجد أنها نصت عل  8بينما لو أرجع  ل  القانو  في المادة رقم )

م الفات وعل   ؤالة هثه الم الفات، وهثه الم الفات أقل  طورة من 

(، لهثه 6( من المادة )3(، و)2الم الفات التي نص عليها في البندين )

األسباب أرى  رورة  عادة المادة  ل  اللجنة وبحث هثه المالحظات 

ا، والنظر في مالحظة  فريد العقوبة، و عادة النظر في العقوبة ألهميته
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نفسها سواء العقوبة عل  الفعل أو عقوبة العود؛ ألننا نرى أ  العقوبة ال 

 صوصًا أننا يوميًا نسمع عن حوادث  كبد و تناسب مع  طورة الفعل، 

 أ رارًا مادية وبشرية نتيجة التمديدات ال اطئة للكهرباء والماء، وعدم

 مطابقتها لشروط السالمة، وشكرًا.
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة السيد مانم بن فضل البوعينين وؤير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 10 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أشكر األ تين دال  ال ايد وجميلة  شكرًا سيدي الرئيس، 

( 6انب القانوني.    المادة )سلما  عل  مالحظا هما القيمة في الج

( في القانو  األصلي  تكلم 6هي مادة مستحدثة، والمادة ) ةمكررال

المستحدثة.  ا( مكرر6ًعن م الفات ال عالقة لها بما  نص عليه المادة )

 15الجميع الحظ أنه  ال  الفترة السابقة كانت هناك الكثير من 

كبيرة من العما   الحوادث، و اصة حريق المباني التي  سكنها أعداد

ال  ربطهم عالقة قرابة حت  الدرجة الرابعة. هناك فراغ  شريعي في هثه 

الناحية، وكا   وجه الحكومة في هثا النص هو سد الفراغ التشريعي 

مجلس النواب  رد منفي هثا القانو ، ومع األسف التعديل الثي و

 20فردوا جدًا في قضية العقوبات، حيث  نهم است ب صوص المادة م تصر

بعقوبة واحدة فقط وهي الغرامة، ولم يتطرقوا  ل  عقوبة الحبس، في 

حين أ  نص الحكومة فرض الحبس والغرامة. أيضًا لم يتطر   عديلهم 

 ل  المساكن المشتركة أو الجماعية، وال  ل  شروط األمن والسالمة 

و الف ذلك. بينما المادة التي وردت من الحكومة حددت  عريف 

 25بعد  ةشترك )الجماعي(، وهثا ما أمفلته المادة المستحدثالسكن الم
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 صرف اإل وة في مجلس النواب، حيث  م حثف هثا النص، وهو نص 

مهم جدًا من أجل معالجة الحاالت التي  قع في مثل هثه المساكن. 

أ من  ــ كما  فضلت األ ت دال  ال ايد واأل ت جميلة سلما  ــ  عادة 

 ث في االعتبار النص الوارد من الحكومة، المادة  ل  اللجنة مع األ

 5ونحن نتمن  التمسك بنص الحكومة كما ورد، ألنه يعالج قصورًا 

  شريعيًا في هثه الناحية، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي. 
 10 

 خميس حمد الرميحي: العضو

أنا مع مشرو  القانو  من حيث المبدأ،  شكرًا سيدي الرئيس، 

ألنه يحمي أرواح النا  من  طر التمديدات الكهربائية ال اطئة، 

فالممارسات ال اطئة في التمديدات الكهربائية هي التي أوجدت الحاجة 

 15 ل  سن هثا التشريع، وهو  شريع وقائي؛ لثلك ال يستقيم أ   كو  

لمعالجة كل الممارسات هناك عقوبة واحدة في التشريع الوقائي 

ال اطئة لتمديدات الكهرباء، يجب أ   كو  العقوبة م تلفة با تالف 

الجرم، وبا تالف طبيعته، وبا تالف األطراف المشتركة فيه. كنت 

أ من  لو أ  اللجنة الموقرة ماي ت في العقوبة بين الجرم واألطراف 

 20أ  النص  األ رى. بكل  أكيد ــ كما  فضلت األ ت جميلة سلما  ــ

كما جاء من الحكومة أعم وأشمل من النص الثي جاءت به لجنة 

المرافق العامة والبيئة، وبالتالي أ م صو ي  ل  صوت من سبقني بشأ  

 عادة مشرو  القانو   ل  اللجنة لم يد من الدراسة، ودعوة األطراف 

  ل المعنية بمشرو  القانو  ــ مثل اإلدارة العامة للدفا  المدني ـــ 

 25 اجتماعات اللجنة، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األ ت الدكتورة سوسن حاجي  قوي.  
 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 5أعتقد أ  مدا لتي األ تين جميلة سلما   شكرًا سيدي الرئيس، 

علي الكثير مما وددت قوله، وكنت أحب أ   ا تصر اودال  ال ايد 

أ يف بع  النقاط التي قد مفلتا عنها حو  أ  نص الحكومة ذكر 

 مديدات الكهرباء والماء، ولكن النص بعد التعديل لم يثكر  مديدات 

الماء، فهل التمديدات الكهربائية فقط هي المعنية في هثا النص، 

 10هثا النص؟ أعتقد أ   مديدات  وبالتالي  مديدات المياه ليست معنية في

المياه أيضًا  شكل  طورة، وفي حالة وجود مس كهربائي مع  سرب 

؛ لثلك أعتقد أ  النص الثي ةفي  مديدات المياه سي دي ذلك  ل  كارث

ورد من الحكومة أفضل من النص المعد . هناك نقطة أ رى بشأ  

لي( حادثتني سكن العما ، لألمانة قبل أسبوعين مواطنة من منطقة )قال

 15ب صوص مواطن بحريني قام بتقسيم من له  ل  )بار شنات( وأ   بعما  

)فري في ا( ليمدوا التمديدات الكهربائية، وال يوجد قانو  يحميهم أو 

يحمي الجيرا  في حالة نشوب أي حريق، المواطنة اشتكت عل  صاحب 

اء وكما  فضل اإل وة األعض ،المن  ، ولكن ال يوجد قانو  يحميهم

أعتقد أنه البد من صيامة قانو  للسكن المشترك، أو  عادة صيامة 

 20هثه المادة بشكل دقيق أكثر بحيث  حمي المواطن من حدوث أي نو  

 من هثه الكوارث، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس شعبة شكرًا،  فضل األخ النقيب محمد يونس الهرمي  

 25 وؤارة الدا لية. نونية باللجا  الوؤارية بإدارة الش و  القا
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 إدارة رئيس شعبة اللجان الوزارية ب

 الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
أوالً: كنا في مجلس النواب  ال   شكرًا سيدي الرئيس، 

التعاطي مع هثا التشريع ن كد سالمة القانو  كما جاء من الحكومة، 

 5فهو نص سليم وقويم، ومبني عل  طريقة  شريعية سليمة، وراع  جميع 

الجوانب القانونية، بينما  فاجأنا من عدم دعو نا من قبل مجلس الشورى 

نبيّن رأينا في مشرو  القانو . لحضور اجتماعات اللجنة، وبالتالي لم 

عدم فهم فلسفة النص نفسه. هي المشكلة التي وقع فيها مجلس النواب 

النص وقائي بالدرجة األول  وليس عقابيًا، وهو يقصد الوقاية قبل وقو  

 10 طأ معين، والنص الثي ورد من قبل اللجنة حاو  أ  يعد  عليه، فأساء 

. «مع عدم اإل ال  بأي عقوبة أشد: »فهم الفلسفة العامة للقانو ، وقالوا

نحن نعلم أ  هناك عقوبات أشد في قانو  العقوبات، مثل عقوبة القتل 

ال طأ، وعقوبة القتل العمد، ومير ذلك من العقوبات. في هثا القانو  

سيئة قد   دي  ل   ةنقصد التصدي  ل  الم الفة قبل أ   صل  ل  نتيج

 15بشر. أ من  عل  جميع القانونيين الثين أ رار مادية أو قد  ودي بأرواح ال

 فضلوا بالكالم، وأ من  عل  وؤير ش و  مجلسي الشورى والنواب في 

حالة رجو  هثا القانو   ل  اللجنة للم يد من الدراسة أ  يتم التمسك 

 بنص القانو  الوارد من الحكومة، وشكرًا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 هيــم بهـــ اد.شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  برا 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

أ وجه بالشكر  ل  رئيس لجنة المرافق  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25العامة والبيئة عل   وا عه، وكرمه بالسماح لي بالحديث نيابة عنه. لقد 
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أشبعنا المو و  نقاشًا، وهناك مقترحات من قبل األ ت دال  ال ايد 

أ   عادة مشرو  القانو   ل  اللجنة للم يد من واأل ت جميلة سلما  بش

الدراسة، وأنا أثني عل  هثا االقتراح، وأطلب من األخ رئيس اللجنة 

أل ث بمرئيات الجهات المعنية ااسترجا  القانو  للم يد من الدراسة، و

 5 التي ذكرت أ  النص الحكومي هو األصح، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 األخ الدكتور محمد علي حسن علي.شكرًا،  فضل  
 

 10 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

بدوري أشكر كل من أبدى مالحظا ه  شكرًا سيدي الرئيس، 

والسيما األ وات دال  ال ايد، وجميلة سلما ، والدكتورة سوسن  قوي، 

سعادة وؤير ش و  مجلسي وواإل وة  ميس الرميحي، وأحمد به اد، 

جدًا أطلب استرداد  هةا أ  هثه المالحظات وجيالشورى والنواب. وبم

 15تم دعوة الجهات تالتقرير  ل  اللجنة للم يد من الدراسة، و   شاء ا  س

 ذات العالقة لحضور اجتماعات اللجنة، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هناك مالحظات أ رى؟شكرًا،  
 20 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

يوافق المجلس عل   عادة التقرير  ل  اللجنة لم يد من هل  

 25 الدراسة؟
 

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما    ذ  يقر ذلك. 

وال اص بتقرير لجنة الش و  المالية واالقتصادية ب صوص قرار مجلس 

النواب حو  قرار مجلس الشورى بشأ  مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام 

 5قانو  مصرف البحرين المرك ي والم سسات المالية الصادرة بالقانو  

بصيغته »عد في  وء االقتراح بقانو  م، )الم2006( لسنة 64رقم )

وأطلب من األخ ر ا عبدا  فر   المقدم من مجلس النواب(، «المعدلة

 مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.

 

 10 العضو رضا عبداهلل فرج:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟هل يوافق  

 15 

 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 20 

 (93/ صفحة 3)انظر الملحق  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  
 25 
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 العضو رضا عبداهلل فرج:

اللجنة السابقة  دارست اللجنة  قرير  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشأ  قرار مجلس النواب ب صوص قرار مجلس الشورى بشأ  مشرو  

قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  مصرف البحرين المرك ي 

 5م، بعد  عاد ه 2006( لسنة 64والم سسات المالية الصادر بالقانو  رقم )

 ل  اللجنة بناء عل  قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد 

عات القوانين ، ب صوص  عادة النظر في مشروم2017أكتوبر  15 بتاريخ

التي أعدت  قاريرها من قبل اللجنة السابقة  ال  والمراسيم بقوانين 

وبعد  دار   دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

 10اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛  لصت 

 بني ما انتهت  ليه اللجنة السابقة بالتوصية بالتمسك بالقرار  اللجنة  ل 

السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  قانو  

بتعديل بع  أحكام قانو  مصرف البحرين المرك ي والم سسات 

 19م، والمت ث يوم األحد 2006( لسنة 64المالية الصادر بالقانو  رقم )

 15في الجلسة الثامنة عشرة من دور االنعقاد العادي الثالث  م2017فبراير 

أ  مشرو   .1 من الفصل التشريعي الرابع، وذلك لالعتبارات اآل ية:

القانو  محل المناقشة يتعلق بشكل مباشر بقانو  حماية المستهلك رقم 

م الثي يهدف  ل   ما  حقو  وحماية المستهلك قبل 2012( لسنة 35)

 يد ل  من ا تصاص قانو  مصرف البحرين وبعد التعاقد، وال

 20أ  مايات مشرو  القانو  بحظر فرض مبالغ   افية عل   .2 المرك ي.

المستهلك عند شراء السلع أو ال دمات باستعما  بطاقات االئتما  

( 109متحققة فعليًا من  ال  قرار وؤير الصناعة والتجارة والسياحة رقم )

  افية عل  المستهلك عند شراء بشأ  حظر فرض مبالغ م 2015لسنة 

صعوبة  طبيق ما ينص عليه مشرو   .3 المنتجات بالبطاقة االئتمانية.
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القانو  بتولي مصرف البحرين المرك ي مس ولية الرقابة عل  عدم 

رسوم أو مبالغ   افية إل مام  مبالغ   افية عل  المستهلك أو أيفرض 

تما ، من قبل الشركات عمليات الشراء عن طريق است دام بطاقات االئ

التجارية عل  المستهلك، حيث ال  وجد  فاصيل للمبيعات، وعدم معرفة 

 5الم سسات المالية ألسعار السلع التي  تفاوت بحسب محالت البيع، 

باإل افة  ل   مكانية التحايل عل  عملية الرقابة هثه من  ال   ضمين 

السلع، األمر  نسب ال يادة التي قد يضيفها بع  التجار  من أسعار

وفضالً عما سبق فإ   الثي يكو  معه هثا المشرو  مير قابل للتنفيث.

مشرو  القانو  بالموافقة عل  النظام )القانو ( الموحد لحماية المستهلك 

 10لدو  مجلس التعاو  لدو  ال ليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي 

عليه من قبل قادة مجلس  ، الثي  مت الموافقةم2016( لسنة 71رقم )

يستمر العمل بالقانو  رقم »التعاو  لدو  ال ليج العربية، ينص عل  أ  

ا من لغ  اعتبارً بشأ  حماية المستهلك، عل  أ  يُم 2012( لسنة 35)

ا عل  أ  ، وينص أيضً« اريخ العمل بأحكام النظام )القانو ( المرافق

 15ستة أشهر من  اريخ  يُعمل بالنظام )القانو ( الموحد به بعد مضي»

، وهو ما يعني استمرار العمل بقانو  «صدور القرار بالئحته التنفيثية

ا ألحكامه، حماية المستهلك والئحته التنفيثية والقرارات الصادرة  نفيثً

 ل  حين العمل بالنظام )القانو ( الموحد والئحته التنفيثية. كثلك 

القرارات الالؤمة لتنفيث  ويتول  الوؤير المعني بش و  التجارة  صدار»

 20. وباإل افة  ل  «أحكام النظام )القانو ( المرافق والئحته التنفيثية

ا ( من النظام )القانو ( الموحد قد و عت حكم12ًذلك فإ  المادة )

ا أعل  من الثمن المعلن، حيث يتناو  بشكل قاطع حظر  قا ي ثمنً

ذات الصلة، يحظر  مع مراعاة أحكام القوانين واألنظمة» نص عل  أنه 

عل  الم ود   فاء أي سلعة أو االمتنا  عن بيعها أو  قديم ال دمة، بقصد 
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التحكم في السعر، أو أ  يفرض شراء كميات معينة من السلعة أو 

ا معينة لالنتفا  بال دمة أو شراء سلعة أو  دمة أ رى معها أو أ  شروطً

ا لما  بينه الالئحة ، وفقًا أعل  من الثمن الثي  م اإلعال  عنهيتقا   ثمنً

، وقد ر ب النظام )القانو ( الموحد عقوبة عل  م الفة هثا «التنفيثية

 5 وصية اللجنة: في  وء المناقشات  ( منه.19النص وذلك في المادة )

قرار مجلس النواب ب صوص قرار مجلس واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

قانو  مصرف البحرين  الشورى بشأ  مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام

م 2006( لسنة 64المرك ي والم سسات المالية الصادر بالقانو  رقم )

المقدم من مجلس  (المعد بناء عل  اقتراح بقانو  )بصيغته المعدلة

 10التمسك بالقرار السابق لمجلس ؛ فإ  اللجنة  وصي بما يلي: النواب

تعديل بع  الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  قانو  ب

أحكام قانو  مصرف البحرين المرك ي والم سسات المالية الصادر 

م 2017فبراير  19م، والمت ث يوم األحد 2006( لسنة 64بالقانو  رقم )

في الجلسة الثامنة عشرة من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل 

 15 واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ الالؤم، التشريعي الرابع.

 وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، يا   وا  هثا المشرو  سبق أ  ناقشتموه في دور االنعقاد  

 20الما ي، وأبديت فيه كل اآلراء والمبررات للقرار، وأيد م من قبل 

 وصية اللجنة، واللجنة أ ت اليوم بعد  عادة التشكيل في هثا الدور 

فسه و مسكت به، وعليه أعتقد و وافقت مع اللجنة السابقة عل  القرار ن

 هل هناك مالحظات؟أ  األمور وا حة بالنسبة  ل  هثا القرار، ف
 

 25 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ مقرر اللجنة بقراءة  وصية اللجنة مرة أ رى.  

 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 5السابق التمسك بالقرار  وصي اللجنة ب شكرًا سيدي الرئيس، 

لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  قانو  بتعديل 

بع  أحكام قانو  مصرف البحرين المرك ي والم سسات المالية 

فبراير  19م، والمت ث يوم األحد 2006( لسنة 64الصادر بالقانو  رقم )

م في الجلسة الثامنة عشرة من دور االنعقاد العادي الثالث من 2017

 10واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ  صل التشريعي الرابع.الف

 الالؤم، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 وصية اللجنة بالتمسك بالقرار هل يوافق المجلس عل  شكرًا،  

 15مشرو  القانو  من حيث السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة عل  

 المبدأ؟

 

 )أغلبية موافقة(

 

 20 :ــــسالرئيـــــــــــ

اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وننتقل  ل   .ذلك ذ  يُقر  

 قرير وفد الشعبة وال اص بتقارير الوفود، ولدينا  قريرا  هما: 

البرلمانية لمملكة البحرين بشأ  المشاركة في الدورة الحادية 

والعشرين للجنة التنفيثية لال حاد البرلماني العربي، المنعقدة ببيروت 
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 قرير . وم2017فبراير  11 ل   9عاصمة جمهورية لبنا ،  ال  الفترة من 

وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأ  المشاركة في اجتما  

سيوي واللجنة الدائمة المعنية اللجنة ال اصة بتأسيس البرلما  اآل

د اسيوية، والمنعقد بإسالم  ببالش و  السياسية في الجمعية البرلمانية اآل

 5مار   15 ل   14عاصمة جمهورية باكستا  اإلسالمية،  ال  الفترة من 

 األخ أحمد مهدي الحداد.   فضل، فهل هناك مالحظات عليهما؟ م2017

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

في الواقع ليست لدي مالحظات عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10يم فحوى التقريرين، ولكن هناك مالحظة عامة ب صوص  اريخ  قد

هثه التقارير. معالي الرئيس، نحن اليوم في نهاية شهر أكتوبر، وهثا 

التقرير عن فعالية أُقيمت في شهر فبراير، أي منث ثمانية أشهر، فهل 

هثا معقو ! والتقرير اآل ر نناقشه بعد سبعة أشهر؛ عندما نثهب  ل  

اجتما  يُطلب منا حضور اجتماعات أ رى للتحضير لهثه الم  مرات 

 15مشاركات، وعندما نرجع يُقدَّم التقرير بعد ثمانية أشهر! ما هي وال

الفائدة من ذلك؟! هناك نقاط ربما  تطلب أ  نأ ث قرارًا أو نتابع أمورًا. 

نحن ناقشنا هثه األمور في اللجنة التنفيثية للشعبة البرلمانية، وا  ثنا 

اآل  قرارًا بأ   كو  أقص  مدة هي شهر أو شهرين. وما هي الفائدة 

 من أ   ُرسل  لينا هثه التقارير بعد ثمانية أشهر! وشكرًا. 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

ما أريد قوله لألخ أحمد الحداد هو أ  هثه التقارير قد شكرًا،  

وصلتني قبل أربعة أو  مسة أيام ــ وهي عبارة عن ح مة  قارير للشعبة 

البرلمانية ــ ونظرًا  ل  حجم العمل الكبير الثي  قوم به الشعبة فقد 
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 ستغر  بع  الوقت، حيث قررنا سابقًا أ  يُعرض في كل جلسة  قرير 

ت  يتسن  لكم االطال  عليها، وعندما  صلنا هثه التقارير أو  قريرا  ح

وبهثا نكو  ال يكو  من جانبنا أي  أ ير في عر ها عل  المجلس. 

. شكرًا هثه الجلسة قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدو  أعما 

 5 لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. 

 

 

 (مساءً 8:30)رفعت الجلسة عند الساعة 
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