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 مضبطة الجلسة التاسعة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 9الرقـم:    

 هـ1439ربيع األول  15 التاريخ:  

 م2017ديسمبر  3     

 

 15 

عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور االنعقاد العادي الرابع من 

بمقر المجلس الوطني الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى 

 شهر عشر من خامسبالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد ال

م، وذلك برئاسة 2017هـ الموافق الثالث من شهر ديسمبر 1439ربيع األول 

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

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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ـــــــ اد. ــــــــ ــــــــ ـــــــم بهـ ــــــــ ـــــــد  براهيـ ــــــــ ــــــــ  العضو أحمـ

 العضــــــــو الــــدلتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 العضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

 م أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ  .الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــ

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــمــــــال مــــــحــــــمــــــد فــــــخــــــرو.

ــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.  ال

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

 العضــــــــو الــدلتورة جهــاد عبــدا  الفــا ــــــــــل.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــخـــــيـــــا .

 الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا  عــــــبــــــا .

 الـــــعضــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

 الـــعضــــــــــو ســــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقـــطــي.

 الــــعضــــــــــــو ســــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســــــــــــلــــم.

ــــس حــــمــــ ــــحــــي.الــــعضــــــــــــو ســــمــــي ــــي ــــرم  د ال

ـــــاعـــــي. ـــــمـــــن ـــــ  أحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

 الـــــــعضــــــــــــــو دالل جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا  فـــــــر .

 الـــــعضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.

 العضــــــــو الــــدلتور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 الـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد  الـــبـــحــــارنــــة.

ـــدلتورة ســــــــوســــــــن حـــاجي  قوي.  العضــــــــو ال

ـــــة. ـــــد  ل رحـــــم ـــــي ـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  ع  ال

 العضــــــــو الســــــــيـــد  ــــــــيـــاء يحي  الموســــــــوي.
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ـــ  عضـــــــــــو عــــادل عـــبــــدالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.ال

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

 العضــــــــو الــــدلتور عبــــدالع ي  حســــــــن أبــــل.

 العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 الــــــعضـــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســـــــــــــ  أحــــــمــــــد.

ــــــحــــــاجــــــي. ــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد ال  ال

 العضــــــــو الــــدلتور محمــــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الــدلتور محمــد علي محمــد الخ اعي.

 ر محمــد ســــــــرحــا .العضــــــــو الــدلتور منصــــــــو

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي سضــــــــــوري.

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم  ل طريفوقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد 

 .و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب نغانم بن فضل البوعيني

 

 5 لما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

  المالية:من و ارة 

السيد  براهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لصندو  احتياطي  -1

 .األجيال القادمة

السيد هشام  سماعيل السعد القائم بأعمال العمليات المالية  -2

 10 بصندو  احتياطي األجيال القادمة.
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 عية: العمل والتنمية االجتمان و ارة م 

السيد سالد عبدالرحمن الكوهجي الوليل المساعد  -1

 لتنمية المجتمع.

 الدلتور أسامة لامل محمود المستشار القانوني. -2

 5 

 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوليل المساعد لش و   -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 قانوني.المستشار الالسيد ألبر جاسم عاشور  -2

 10 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. -

 

 ش و  الشباب والريا ة: ن و ارة م 

 السيد سالد سليم الحا  الوليل المساعد لش و  الريا ة -1

 .والمنشآت

 15 السيد نوار عبدا  المطو  مدير  دارة المرال  الشبابية. -2

 القانوني.السيد بهاء الدين عبدالغني بحر المستشار  -3

 

لما حضرها الدلتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

والسيد عبدالناصر  المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات،

 20محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسات واللجا ، 

تشارين سوالدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس هيئة الم

القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، 

لما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي 

 الرئيس الجلسة: معالياألمانة العامة، ثم افتتح 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل سير، نفتتح 

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

ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. 

 5  فضل األخ عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

وبرلا ه، السالم عليكم ورحمة ا  شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل سير،

 10فاطمة  الدلتورة، ولل من أصحاب السعادة: سامية سليل الم يد

الدلتور عبدالع ي  وعبدالجبار الكوهجي للسفر سار  المملكة، 

عبدا  العجما  لظرف صحي طارئ منّ ا  عليه بالصحة والعافية، 

 وشكرًا.

 

 15 ـــــــــــــــس:الرئي

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدول األعمال والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

األخ   فضل فهل هنا  مالحظات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 عبدالرحمن محمد جمشير. 

 20 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

وردت  21، في السطر 53في الصفحة  سيدي الرئيس، شكرًا 

، والصحيح: ...«%3وبالتالي قد ال  حتا   ل  مبالغ ألثر من الـ»عبارة 

 ، وشكرًا....«%3وبالتالي قد  حتا   ل  مبالغ ألثر من الـ»

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:
 هل هنا  مالحظات أسرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(  

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 لدينا بيا  بمناسبة .بما سيجرى عليها من  عديل  ذ   قر المضبطة 

 ،  فضل األخ عبدالجليل  براهيم اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة

  ل طريف األمين العام للمجلس.

 10 

 األمين العام للمجلس:

اليوم  بمناسبةشكرًا سيدي الرئيس، بيا  مجلس الشورى         

بمناسبة اليوم الدولي لألشخاص ذوي الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة: 

اإلعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر من لل عام،  حت شعار 

 15، يتقدم مجلس الشورى «التحول نحو مجتمع مستدام ومر ٍ للجميع»

بخالص التهنئة  ل  أبناء المملكة من ذوي اإلعاقة، مشيدًا بدورهم المهم 

اسي في نهضة المجتمع وبنائه.    مجلس الشورى  ذ يستذلر في واألس

هذه المناسبة اإلنجا ات التي  حققت ألبناء المملكة من ذوي اإلعاقة 

في مجاالت الصحة والتعليم واإلسكا  و وفير العمل الالئق وغيرها من 

 20المجاالت، وذلك بفضل الرعاية المتواصلة التي  وليها القيادة الحكيمة 

ا ، فإنه ي لد مواصلة العمل عل  سن ودراسة التشريعات التي رعاها 

 كفل لل الحقو  اإلنسانية لهذه الشريحة المهمة في المجتمع، و دعم 

دورها األساسي في بناء الوطن بما يراعي طبيعة الظروف المحيطة بها، 

 فعيالً لنهج القيادة الحكيمة و يمانها الراسخ بأهمية العنصر البشري 

 25 اره رلي ة أساسية من رلائ  التنمية المستدامة، وشكرًا.باعتب
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 5صباح الخير جميعًا، أود بمناسبة يوم  شكرًا سيدي الرئيس، 

المرأة البحرينية الذي صادف األول من ديسمبر أ  أدلي بمداسلة بسيطة، 

حيث أود أ  أنته  هذه المناسبة أل قدم  ل  صاحب الجاللة الملك 

المفدى حفظه ا  ورعاه بكل الشكر والتقدير عل  الجهود المضنية 

لبحرينية، وفي هذا المجال ال ننس  التي يقوم بها لتع ي  دور المرأة ا

 10 الدور الرائد لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم 

 ل سليفة قرينة الملك المفدى، ولذلك جميع العاملين في المجلس 

 80األعل  للمرأة. يوم أمس لا  هنا  احتفال و م  كريم ما يقارب 

لبحرين فقط بل لجميع امرأة يعملن في مجال الهندسة، وهذا فخر ليس ل

دول الخليج والوطن العربي لذلك، وهذه مناسبة يجب أ  نذلرها 

 15ونشيد بالدور الكبير الذي  قوم به المرأة في هذا المجال. وفي هذه 

العُجالة أود لذلك أ  أشيد بما  حقق وما يقوم به المجلس األعل  

د لا  للمرأة بخصوص  قليل العنف األسري ومحاولة القضاء عليه، وق

هنا  سبر في الصحف م سرًا ــ ذلر ه األست الفا لة هالة األنصاري 

ـ يفيد بأ  العنف  د المرأة سالل العام الحالي انخف   ل   وهذا  0.39ـ

 20شيء يبشر بالخير، ويدل عل  أ  المجتمع البحريني بدأ يستوعب هذا 

ي األمر. وفي هذه العجالة أيضًا أ من  عل  المجلس األعل  للمرأة ف

األعوام القادمة    شاء ا  أ  يقوم بتكريم النساء ــ وساصة اآلسيويات 

منهن ــ العامالت في مجال الصحة، ولذلك التعليم، ألنهن قمن بدور 

لبير منذ الخمسينيات وحت  اآل ، ونأمل    شاء ا  أ  يلتفت المجلس 
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ت فيما األعل  للمرأة لهذه الفئة التي ساهمت و ساهم في جميع المجاال

 يخص التنمية بشكل عام في البحرين، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5والشكر لك يا أخ أحمد، فهذه مشاعرنا جميعًا، شكرًا،  

والحقيقة أننا أصدرنا بيانًا بهذه المناسبة، وحضرنا االحتفال الذي أقيم 

يوم أمس، ونبار  لجميع من  م  كريمهن من قبل صاحبة السمو 

ميرة سبيكة بنت  براهيم  ل سليفة، ونحن ندعم المرأة الملكي األ

ودورها، ولما  علم أ  مجلس الشورى حصل عل  المرل  الرابع  من 

 10رسمية، ونأمل    شاء ا  أ  نحصل عل  أحد المرال   ةم سس 46

الثالثة األول  مستقبالً، فنحن في  نسيق مستمر ودائم مع المجلس 

أنه  مكين المرأة من القيام بدورها األعل  للمرأة في لل ما من ش

 نفيذًا لتوجيه صاحب الجاللة ملك البالد المفدى. وبهذه المناسبة لدينا 

المهندسة األست  هوة الكواري التي نبار  لها بشكل ساص، ونبار  

 15لجميع النساء البحرينيات، وفي الحقيقة أنني  فاجأت بعدد المهندسات 

للمرأة ر غائبة عن المجلس األعل  المكرمات؛ وأعتقد أ  مالحظتك غي

لتكريم لل الكفاءات البحرينية في مختلف المجاالت، و   شاء ا  

 كو  هذه المناسبة السنوية مصدر سير عل  المرأة بشكل ساص وعل  

  فضلي األست دالل جاسم ال ايد. المجتمع البحريني بشكل عام. 

 20 

 العضو دالل جاسم الزايد:

لن أطيل ألنك لفيت ووفيت معالي  شكرًا سيدي الرئيس، 

الرئيس، ولذلك األخ أحمد الحداد، ولكني فقط أحب أ  أبلغه أنه 

لا   من أيام المرأة البحرينية  حديد  كريم المرأة العاملة في 
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المجال الصحي، وقد  م االنتهاء من  كريمهن، وهذا اليوم مخصص 

 للمرأة البحرينية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5و ارة الصحة حصلت عل  المر بة األول   من شكرًا،  

 أة، وهذا في حد ذا ه يعدالم سسات الرسمية في مو و   مكين المر

 كريمًا للمرأة في المجال الصحي بشكل عام. األخ أحمد الحداد 

يتكلم من منطلق موقعه رئيسًا للجنة حقو  اإلنسا . وننتقل اآل   ل  

الرسائل الواردة،  فضل األخ ب الخاصعمال ومن جدول األالبند التالي 

 10 عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس.

 

 األمين العام للمجلس:

رسائل معالي السيد  :الواردة الرسائلشكرًا سيدي الرئيس،  

أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب بخصوص ما انته   ليه 

 15و  بالتصديق عل  البرو ولول مشرو  قان مجلس النواب حول التالي:

المعدل ال فاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين 

بشأ   جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة 

( لسنة 45لضرائب عل  الدسل ورأ  المال، المرافق للمرسوم رقم ) ل  ا

ارجية والدفا  واألمن  ل  لجنة الش و  الخوقد  مت  حالته  م.2017

 20مشرو  قانو  و. الوطني مع  سطار لجنة الش و  التشريعية والقانونية

( 54ا(  ل  المرسوم بقانو  رقم )مكررً 226بإ افة مادة جديدة برقم )

م بشأ  الالئحة الداسلية لمجلس النواب )المعد في  وء 2002لسنة 

. وقد  مت مجلس النواب(م من المقدّ ــبصيغته المعدلة  ــاالقتراح بقانو  

 ، وشكرًا. ل  لجنة الش و  التشريعية والقانونية حالته 

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 سواني وأسوا ي قبل أ  نبدأ جدول األعمال يسرني أ  شكرًا،  

أرحب ببنا نا طالبات مدرسة سديجة الكبرى اإلعدادية للبنات 

ومرافقيهن في مجلس الشورى، م لدين أهمية هذا النو  من ال يارات 

 5التي  نمي الحس الوطني، و رورة االطال  عل  سير العملية التشريعية 

كرنا لما  قوم به و ارة التربية والتعليم بالمملكة، معبرين عن ج يل ش

و دارة المدرسة من  نسيق لتسهيل هذه ال يارة، لما ال يفو ني أ  أشيد 

ألبنائنا وبنا نا الطلبة و سخير لل  نهماولياواالهتمام اللذين يبالرعاية 

اإلمكانيات لهم من سالل ال يارات الميدانية التي من ساللها يتم التعرف 

 10لية التشريعية في المجلس، متمنين لهن دوام التوفيق عل  سير العم

والنجاح، وأهالً وسهالً بكن في مجلس الشورى. وننتقل اآل   ل  البند 

 قرير لجنة  عداد مشرو  التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة 

. وأطلب من األست هالة رم ي فاي  الرد عل  الخطاب الملكي السامي

  ل  المنصة فلتتفضل. مقررة اللجنة التوجه 

 15 

 العضو هالة رمزي فايز:

بدايةً أطلب صبحكم ا  بالخير جميعًا، شكرًا سيدي الرئيس،  

 في المضبطة.ومرفقا ه  ثبيت التقرير 

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 في المضبطة؟ومرفقا ه هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير  

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 في المضبطة. ومرفقا ه ذ  يتم  ثبيت التقرير  

 

 (70صفحة  /1)انظر الملحق 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضلي األست مقررة اللجنة.  

 

 العضو هالة رمزي فايز:

 10بناءً عل  قرار مجلس الشورى في جلسته  شكرًا سيدي الرئيس، 

الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة الثانية من دور االنعقاد العادي 

م، وبناءً عل  القرار التنفيذي رقم 2017ألتوبر  15يوم األحد الموافق 

م، القا ي بتشكيل 2017ألتوبر  16م، الصادر بتاريخ 2017( لسنة 1)

لجنة  عداد مشرو  الرد عل  الخطاب الملكي السامي لدور االنعقاد 

 15ريعي الرابع، و كليف اللجنة بإعداد العادي الرابع من الفصل التش

 قريرها بشأ  مشرو  الرد عل  الخطاب الملكي السامي لعر ه عل  

، فقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات، واطلعت عل  المجلس الموقر

الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع من 

عل  الخطابات الملكية  الفصل التشريعي الرابع، لما اطلعت اللجنة

 20 كليف  السامية وردود مجلس الشورى عليها في األدوار السابقة، ولقد  م

سعادة الدلتور سعيد أحمد عبدا  عضو اللجنة مشكورًا بإعداد 

مسودة أول  لمشرو  الرد، لما  توجه اللجنة بالشكر الج يل لكل 

ة، وسعادة من أصحاب السعادة: األستاذة هالة رم ي فاي  عضو اللجن

الدلتور محمد علي حسن علي عضو المجلس، وسعادة الدلتور محمد 
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علي الخ اعي عضو المجلس، وسعادة الدلتور منصور محمد سرحا  

عضو المجلس، لمساهمتهم القيّمة والفاعلة في  عداد المسودة 

، و خص اللجنة بالشكر ومراجعتها من الناحيتين المو وعية واللغوية

منصور محمد سرحا  الذي أعد مسودة لاملة للرد الج يل الدلتور 

 5عل  الخطاب الملكي السامي، و م  ضمين العديد من فقرات هذه 

المسودة في مشرو  الرد عل  الخطاب الملكي السامي الموجود بين 

 شكيل لجنة مصغرة لمراجعة مسودة مشرو  أيديكم اليوم. لما  م 

لجنة أصحاب السعادة ساطبت ال، والرد عل  الخطاب الملكي السامي

أعضاء المجلس إلبداء مالحظا هم و صورا هم بشأ  مشرو  الرد، 

 10ليصدر معبرًا عن رأي بغية  ثراء الرد  لمناقشتها في اجتماعات اللجنة،

 وصي اللجنة بالموافقة عل  وبناءً عل  ما  قدم  جميع أعضاء المجلس.

عل  واألمر معروض ، مشرو  الرد عل  الخطاب الملكي السامي

 وشكرًا. المجلس الموقر ال خاذ الال م،

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

بدايةً أ قدم بالشكر الج يل  ل  رئيس  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20وأعضاء لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي.    سطاب الرد أ   

شامالً ومبيّنًا لكل ما احتواه سطاب سيدي صاحب الجاللة ــ حفظه ا  

من التقرير من  26ورعاه ــ ولكن لدي مالحظة واحدة في الصفحة 

الجاللة في الفقرة األول   الخطاب الملكي السامي، حيث أبدى صاحب

اعت ا ه بما يقوم به أبناء البحرين في المحافل الدولية، واسمحوا لي 
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ونعت  في هذا »بقراءة النص األسير من الفقرة األول  التي  نص عل : 

السيا  بما يحققه أبناء البحرين في المحافل  الدولية من  نجا ات مشرفة 

رض المبارلة، مهد الحضارة  جسد صد  انتمائهم وحبهم لتراب األ

، وقد لنت أ من  أ  يسلط الضوء عل  عمل «ونبع الخير والرساء

 5السلطة التشريعية في المحافل الدولية، فنحن أعضاء في ا حاد 

البرلمانات الدولي، ونحن أعضاء في الجمعية البرلمانية اآلسيوية، ونحن 

لس المماثلة أعضاء مشارلو  في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجا

في  فريقيا والعالم العربي، وفي لل اللقاءات يحرص وفد الشعبة 

البرلمانية عل   أليد المبادئ التي يتضمنها سطاب سيدي صاحب 

 10بشت   اإلرهابــ حفظه ا  ورعاه ــ وهي مكافحة ومحاربة الجاللة 

صنوفه، والدعوة  ل   حالف دولي لمحاربة اإلرهاب الذي استشرى في 

م أجمع، و ل  منع التدسل في ش و  الدول األعضاء في هذه العال

المجالس والبرلمانات، وأ   سود عالقة االحترام المتبادل والتعاو  فيما 

بين الدول، وليس التدسل في ش و  الدول الداسلية بالتحري  و ثارة 

 15الفتن والضالل. سيدي الرئيس،     سر لقاء حضرناه للجمعية البرلمانية 

ة في  سطنبول  ضمن بيا   عال   سطنبول الذي يحوي رأي اآلسيوي

البحرين مع شقيقا ها دول مجلس التعاو  بشأ   أليد محاربة اإلرهاب، 

ومنع التدسل في ش و  الدول األعضاء، والحث عل  أ   قوم العالقات 

بين هذه الدول عل  أسا  االحترام المتبادل والمصالح المشترلة، 

 20ة البرلمانية ــ التي لا  لي شرف  مثيلها بحضور ولقد شددنا في الشعب

رؤساء شعب برلمانية أسرى من دول  سيا ــ عل  هذه النقطة، و م األسذ 

بها. ولقد سبق أ  شددنا من سالل الشعبة البرلمانية في ألثر من محفل 

عل  المبادئ نفسها، ولنت أ من  أ  يسلط الضوء في هذا  دولي

سيما أ  سيدي صاحب الجاللة ــ حفظه الخطاب عل  هذا األمر، وال
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 ورعاه ــ قد أشار  ليه بو وح في سطابه السامي الذي ألقاه في ا 

الرابع من الفصل التشريعي الرابع، هذا ما العادي افتتاح دور االنعقاد 

 لنت أود أ  يتضمنه الرد عل  الخطاب الملكي السامي، وشكرًا.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

لدي مالحظة، حت  ال نتوه أ من  أال نطرح أفكارًا من شكرًا،  

هنا وهنا ، و ال فالكالم لثير، أ من  أ  نرد عل  سطاب ملكي 

ـ حفظه ا  ورعاه ــ بشأ  افتتاح دور االنعقاد،   فضل به صاحب الجاللة ـ

مع االلت ام بما ورد فيه، واألفكار التي  فضل بطرحها األخ ف اد الحاجي 

 10أعتقد أ  ليس مكانها هنا في هذا الرد، و ذا لانت مقدرة، ولكن 

هنا  بع  األشياء التي من الممكن أ   ضاف فال  ير من ذلك، 

وردت في الخطاب الملكي السامي قد ولكن عل  األقل يجب أ   كو  

حت  يتم الرد عليها، فنحن ال نوجه جاللة الملك  ل  ماذا يعمل وماذا ال 

ي سامٍ  فضل به جاللته، وأعتقد أ  يعمل، نحن نرد عل  سطاب ملك

 15ما قامت به اللجنة عمل مقدر في هذا الجانب، وأشكر األخ ف اد 

 الحاجي عل  ما  فضل به من مالحظات.

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

وأنا لم أطرح ما  فضلت به  ال بعد أ  قرأت ما  سيدي الرئيس، 

 20في سطابه من  أشار  ليه سيدي جاللة الملك ــ حفظه ا  ورعاه ــ

 سهامات شباب البحرين في المحافل الدولية، وما  فضلت به أحد 

اإلسهامات، ولنت أ من   سليط الضوء عل  عمل السلطة التشريعية 

 في المحافل الدولية، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،    جاللة الملك أشاد بعمل السلطة التشريعية، ونحن  

شاد ه، وهذا دورنا وواجبنا، وشكر السلطة بدورنا شكرناه عل   

ال  التشريعية وا ح في الرد عل  الخطاب الملكي السامي، ولكن

 5، وجاللة الملك ــ حفظه ا  نستطيع أ  نتوسع في األمر ألثر من ذلك

ورعاه ــ شكر السلطة التشريعية عل  دورها في  برا  دور مملكة 

ما  فضل به األخ ف اد الحاجي البحرين في المحافل الدولية. عل  للٍ، 

  فضل األخ سميس حمد الرميحي.مقدر. 

 

 10 خميس حمد الرميحي: العضو

أ وجه بالشكر  ل  اإلسوة أعضاء لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الرد عل  الخطاب الملكي السامي عل  سرعة  عداد الرد. أوالً:    الرد 

ع ما  فضل به عل  الخطاب الملكي السامي جاء متجاوبًا ومنسجمًا م

سيدي صاحب الجاللة ــ حفظه ا  ورعاه ــ في سطابه الملكي السامي 

 15الرابع من الفصل العادي الذي  فضل به بمناسبة افتتاح دور االنعقاد 

التشريعي الرابع. في الخطاب الملكي السامي أشاد سيدي صاحب 

 الجاللة 

ع لثيرة في ــ حفظه ا  ورعاه ــ بدور السلطة التشريعية في موا 

الخطاب، وبدأها في الفقرة األول  من سطابه، لما أ  اإلسوة األعضاء 

 20في لجنة الرد عل  الخطاب الملكي السامي انسجموا مع الخطاب 

 الملكي السامي، و وجهوا بالشكر  ل  جاللة الملك ــ حفظه ا  

ورعاه ــ ولنت أ من  عل  اإلسوة أعضاء اللجنة دمج هذه اإلشادات 

بع التي أشاد فيها جاللة الملك بالسلطة التشريعية وجعلها في مقدمة األر

 20الخطاب، حت   كو  لها قوة في هذا الخطاب. ثانيًا: في الصفحة 
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   اإلرهاب، يمثل »من التقرير بدأ اإلسوة أعضاء اللجنة فقر هم بالتالي: 

ألثر من أي وقت مض ، ظاهرة شديدة الخطورة عل  األمن واالستقرار 

لماذا قام اإلسوة أعضاء لجنة الرد ، «السلم األهلي في العالم أجمعو

، عل  الرغم بوصف اإلرهاب بالظاهرةعل  الخطاب الملكي السامي 

 5من أ  الخطاب الملكي السامي لم يشر  ل  أ  اإلرهاب ظاهرة، و نما 

 ناول وصف اإلرهاب بصورة صحيحة؟ و ذا قلنا    اإلرهاب ظاهرة، فإننا 

  أ  اإلرهاب أصبح ظاهرة؛ لذلك أميل  ل  حذف للمة نقر ونشر

)ظاهرة( وذلرها لما جاءت في الخطاب الملكي السامي، بداًل من 

من  قرير  21 كريسها لظاهرة. الفقرة الثالثة التي  ليها في الصفحة 

 10ولما يقف شعب »الرد عل  الخطاب الملكي السامي نصت عل : 

إنه يقف بذات الح م والثبات البحرين بح م في مواجهة اإلرهاب، ف

 ، حقيقةً«متصديًا للمحاوالت العابثة والساعية للتأثير عل  لحمته الوطنية

فإنه »: شعب مملكة البحرين لم يقف فقط في هذه المرة، وحينما نقول

، ولأننا نقصد أنه يقف اآل  فقط، بينما الصحيح هو أ  شعب «يقف

 15لذلك أميل  ل  حذف فعل البحرين يقف منذ مدة طويلة  د اإلرهاب، 

المضار  )يقف( وجعله فعالً ما يًا حت  يعطي بعدًا ألبر من الصيغة 

الحالية أو الطارئة في هذا الوقت. هذه لل المالحظات عل  الخطاب 

الملكي السامي.   افة  ل  ذلك أ من  عليكم مراجعة الخطاب من 

 حتا   ل  الناحية اللغوية، وسصوصًا أ  هنا  بع  التعديالت التي 

 20 عادة صياغة. وألرر شكري و قديري  ل  اإلسوة ال مالء أعضاء اللجنة 

 عل  الجهد الطيب الذي بذلوه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األست دالل جاسم ال ايد.  

 25 
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 دالل جاسم الزايد: العضو

في البداية أود أ  أشكر رئيس وأعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة. من سالل قراء ي للرد عل  الخطاب الملكي السامي لجاللة 

الملك أجد أنه جاء ــ طرحًا ومضمونًا ــ بشكل يتوافق مع ما  طلعنا  ليه. 

 5والجهود »: ورد التالي 3السطر  19لدي عدة مالحظات: في الصفحة 

أرى هنا « وفير البيئة الفضل  للمرأةالتي  بذلها الدولة وم سسا ها لت

 رسيخًا وذلك ؛ «الداعمة والمساندة»عبارة  ل  « الفضل »للمة   غيير

لما ورد في ميثا  العمل الوطني بأ   لت م الدولة بالتشريعات المساندة 

فهي اليوم  شار  الرجل »: جاء التالي 5في الفقرة ذا ها، السطر  للمرأة.

 10للمة   غييرأيضًا أرى « دولة و مثل نسبة عاليةمختلف مس وليات بناء ال

، ألننا عندما نقرأها بهذه الطريقة لأننا «مر فعة»للمة  ل  « عالية»

نقصد أ  نسبتها أعل  من نسبة الرجال في القطاعين العام والخاص. 

أمنها وسالمة أرا يها »التي  نص عل :  4السطر  20في الصفحة 

أقترح   افة عبارة «  مس سياد هاومواجهة أي  دسالت غير مشروعة 

 15بأ  »في الفقرة الثانية من الصفحة ذا ها حيث نصت عل :  «.وأمنها»

 كو  مملكة البحرين  من الدول السباقة والفاعلة في مكافحة 

اإلرهاب لينعم العالم بالسالم واالستقرار المنشود، مستحضرين مساهمة 

، أرى هنا «الوطنية السلطة التشريعية في سن القوانين والتشريعات

هذه هي «. التي  جرم و كافح اإلرهاب و مويله»  افة عبارة 

 20 مالحظا ي، فحبذا لو يتم   افتها، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 أسرى؟هل هنا  مالحظات شكرًا،  
 

 25 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

لل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس والدلتور يأسذ أقترح أ   أنا 

عين االعتبار ويتم االنتهاء من رفع التقرير بهذه المالحظات  عبدا سعيد 

ويمكنكم  األعضاء، اإلسوةبشكله النهائي بناء عل  مالحظات 

 5االستعانة بمن  رونه مناسبًا، سواء لانت األست مقررة اللجنة أو أحد 

هل يوافق المجلس عل   وصية سرحا ، ف اللغويين مثل الدلتور منصور

اللجنة بخصوص مشرو  الرد عل  الخطاب الملكي السامي و فوي  

مكتب المجلس في صياغته بصورة نهائية بناء عل  مالحظات اإلسوة 

 لك؟األعضاء  مهيدًا لرفعه  ل  جاللة الم

 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدول األعمال  يقر ذلك. ذ   

 15لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب والخاص بمناقشة  قرير 

حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام 

قانو  الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة 

 سسات الخاصة، الصادر بالمرسوم في ميدا  الشباب والريا ة والم

م، )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم 1989( لسنة 21بقانو  رقم )

 20أطلب من األخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور و من مجلس الشورى(.

 مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 لب  ثبيت التقرير في المضبطة.شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أط 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (83صفحة  /2)انظر الملحق 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 15 دارست اللجنة قرار مجلس النواب حول  شكرًا سيدي الرئيس، 

مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  قرار مجلس الشورى بخصوص 

الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 

ادر بالمرسوم بقانو  ميدا  الشباب والريا ة والم سسات الخاصة، الص

م، )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من 1989( لسنة 21رقم )

 20، واستعر ت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل مجلس الشورى(

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لش و  اللجا  

لجنة والمستشار القانوني المساعد، واطلعت عل  جميع مرفقات  قرير ال

السابقة. يتألف مشرو  القانو  فضالً عن الديباجة من ثالث مواد، حيث 

نص الفقرة الثانية من المادة بنصت المادة األول  منه عل  أ  يستبدل 
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وال يجو  أ  يكو  المرشح »( من القانو  فقرة جديدة نصها اآل ي: 60)

ي جمعية لعضوية مجلس  دارة النادي أو اال حاد الريا ي منتميًا  ل  أ

( 4، و ضمنت المادة الثانية حذف الفقرة األسيرة من المادة )«سياسية

ويحظر الجمع بين عضوية ألثر »من القانو  ذا ه التي  نص عل  أنه 

 5، «من جمعية  عمل في أنشطة نوعية مختلفة  ال بموافقة الو ير المختص

ل  رفع فيما جاءت المادة الثالثة مادة  نفيذية. يهدف مشرو  القانو   

القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس  دارة النادي أو اال حاد 

الريا ي واالنتماء  ل  الجمعيات األهلية، ولذلك رفع الحظر بشأ  

الجمع بين عضوية ألثر من جمعية  عمل في أنشطة نوعية مختلفة  ال 

 10بموافقة الو ير. وبعد  دار  اللجنة مشرو  القانو  وما جاء به من 

اف، وبعد االطال  عل  مرئيات الجهات المعنية، وعل  قرار مجلس أهد

الشورى وقرار مجلس النواب،  رى اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس 

الشورى وبالتعديالت التي أجراها عل  مشرو  القانو ، بما يتوافق 

واألهداف المرجوة منه، واالعتبارات العملية المتعلقة بتنظيم عضوية 

 15ت واألندية، حيث  رى اللجنة التمسك بتعديل نص الفقرة الثانية الجمعيا

( بحيث ال يجو  أ  يكو  المرشح لعضوية مجلس  دارة 60من المادة )

النادي أو اال حاد الريا ي منتميًا ألي جمعية سياسية أو أهلية، ويستثن  

من ذلك الجمعيات األهلية ذات الطابع المهني. ولذلك عدم جوا  الجمع 

عضوية ألثر من نادٍ أو مجلس  دارة ا حاد ريا ي واحد، لالستفادة  بين

 20من الطاقات البحرينية والكوادر الم هلة لخدمة األندية واال حادات، 

وعدم  شتيت جهود  لك الكوادر بين األندية واال حادات الريا ية، 

و جنب التكتالت اال حادية في الجمعيات العمومية لألندية واال حادات 

ا ية، لما يساهم ذلك الحظر في  فساح المجال النخرا  الري

لفاءات بحرينية شابة ومنها المرأة البحرينية في مجالس  دارات األندية 
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الوطنية واال حادات الريا ية لصقل سبرا ها، وهو ما يصب في النهاية 

في صالح األندية الوطنية واال حادات الريا ية ومنتسبيها. أما بشأ  

( من القانو  النافذ، فإ  اللجنة  تمسك 4يرة من المادة )الفقرة األس

بإعادة صياغتها بحيث يكو  حظر الجمع بين عضوية ألثر من جمعية 

 5 عمل في أنشطة متشابهة، وذلك الحتمال وجود  داسل و عارض بين 

مصالح هذه الجمعيات، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات 

ختلفة. في  وء ما  قدم،  وصي اللجنة التي  عمل في أنشطة نوعية م

بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة عل  مشرو  القانو  

بتعديل بع  أحكام قانو  الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 

 10والهيئات الخاصة العاملة في ميدا  الشباب والريا ة والم سسات 

م. )المعد في 1989( لسنة 21الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

 وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى(.  وصية اللجنة: التمسك 

مشرو  قانو  بتعديل بع  بالقرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة عل  

أحكام قانو  الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة 

 15والم سسات الخاصة، الصادر العاملة في ميدا  الشباب والريا ة 

م، )المعد في  وء االقتراح 1989( لسنة 21بالمرسوم بقانو  رقم )

(، والمتخذ في الجلسة السابعة بقانو  المقدم من مجلس الشورى

م، من دور االنعقاد العادي الثالث 2016نوفمبر  27المنعقدة يوم األحد 

المجلس الموقر ال خاذ من الفصل التشريعي الرابع، واألمر معروض عل  

 20 الال م، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلي األست جميلة علي سلما . ؟ هل هنا  مالحظاتشكرًا،  
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 جميلة علي سلمان: العضو

هذا القانو  سبق  جراء  عديل عليه في  شكرًا سيدي الرئيس، 

م، ونتذلر أنه دارت حوله عدة مالحظات بشأ  التعديل 2010عام 

ة ومعظمها يعترض عل  و ع قيود أو عوائق أمام العمل التطوعي، وبخاص

 5ننا ذلرنا سابقًا أ  العمل التطوعي فيما يتعلق بهذه المواد، حيث  

و نما في دول لثيرة،  يواجه عدة  حديات، ليس في البحرين فقط

فهنا  ع وف عن العمل التطوعي وأمامه عوائق لثيرة، ونحن ندر  أ  

العمل التطوعي وم سسات المجتمع المدني لها دور لبير في عجلة 

 نمية المجتمع، حيث    لل جمعية  عمل في مجالها، وال نود أ  يكو  

 10رح بإجراء التشريع هو أحد عوائق العمل التطوعي؛ لذلك لا  هنا  مقت

 عديل عل  هذا القانو  و  الة الحظر عن الجمع بين االنتماء  ل  مجلس 

 دارة األندية الريا ية واالنتماء  ل  الجمعيات األهلية، وطبعًا هذا ما 

 حقق في المقترح المقدم ــ أساسًا ــ من قبل مجلس الشورى إل الة هذا 

راء  عديل بما ال الحظر. لكن عندما عُرض عل  مجلس النواب قام بإج

 15يخر  عن هذا النطا  أو عن هذا الهدف، ولا  هدفنا   الة هذه العوائق 

وهذا الحظر، لكن اللجنة أجرت بع  التعديالت ولألسف أرى أ  

التعديل الذي أجر ه اللجنة بمجلس الشورى لم ي ل هذا الحظر بشكل 

الجمعيات نهائي و نما أرجع  لينا الحظر نفسه، فما قام به هو استثناء 

األهلية ذات الطابع المهني؛ لذا أرى أ  ما أُجري من  عديل من قبل 

 20مجلس النواب هو  عديل مقبول وسصوصًا أننا ندر  حاليًا أننا  ذا استلفنا 

مع مجلس النواب فيه فإ  مشرو  القانو  سيحال  ل  المجلس الوطني، 

لا  المجلس فبالتالي الهدف من مقترح التعديل لن يحقق النتيجة التي 

سابقًا عندما نوق  هذا المو و  قد ذهب  ليها في هذا النطا ، أي 

نطا  التعديل بحسب ما جاء في مشرو  القانو . ولكي ن يل هذه العوائق 
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علينا أ  نتوافق مع مجلس النواب، فهذا أفضل من  مسكنا برأي مجلس 

رى في الشورى سصوصًا أ  العمل التطوعي يواجه  حديات وعوائق، وال أ

التعديل الذي ذهب  ليه مجلس النواب أنه سيكو  هنا   ضارب، وال 

بمقترح المشرو  األصلي الذي جاء من مجلس الشورى سيكو  فيه 

 5 ضارب بخصوص العمل في عدة جمعيات مهنية سواء  مار  أنشطة 

مختلفة أو أنشطة متشابهة. لا  الهدف األساسي فقط هو اإلبقاء عل  

  الجمعيات وعدم جوا  الجمع بين عضوية مجلس مو و  االنتماء  ل

 دارة األندية والعمل في الجمعيات السياسية، وذلك ألننا ال نرغب في 

 سييس العمل الريا ي بالتحديد، وبالتالي أرى أ  نوافق عل  ما ذهب 

 10 سير، وشكرًا. ليه مجلس النواب في قراره األ

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 دالل جاسم ال ايد. شكرًا،  فضلي األست  

 

 15 دالل جاسم الزايد: العضو

والشكر أيضًا  ل  اللجنة وأعضائها،  شكرًا سيدي الرئيس، 

و ل  األست جميلة سلما  وأ فق معها  مامًا فيما أبد ه من رأي، وأُ يف 

اآل ي: لألسف الشديد التاريخ الذي أشارت  ليه األست جميلة سلما  

قانو  وو عنا المرسوم في ذا  الوقت ومنذ أ  بدأنا مناقشة مشرو  ال

 20لا  في عين االعتبار أال نعطل مواد قانو  نحن بحاجة  ليها بسبب 

وجود مواد سنقوم بتعديلها حت  ن يل ما يوجد من شوائب في نصوص 

القانو  التي لانت مطروحة عل  المشر ، لا  أهمها أمرا ، مسألة 

ن مع حرما  من هم الحظر، فقد لنا مع الجمعيات السياسية ولم نك

منضمو   ل  المنظمات األهلية، وبينا األسباب، واليوم عندما نرى ليف 
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يعمل المجال الريا ي في البحرين فسنجد أ  الكثير من رواد 

المنظمات األهلية هم من يشارلو  ويسهمو  في العمل الريا ي. 

فمسألة الحرما    دي دائمًا  ل   ردي أو ا  معينة، وهذا ليس نهج 

البحرين في المجال الريا ي، وليس من النهج المطلوب  داوله واألسذ 

 5به. أيضًا في العمل التطوعي أردنا التطر   ل  ما يخص االنضمام  ل  

ألثر من جمعية  مار  أنشطة متشابهة، صحيح أ  هنا  جمعيات 

 مار  أنشطة متشابهة ولكن في النظام األساسي ألي جمعية قد  كو  

راض التي أُسست من أجلها الجمعية فيها نو  من هنا  بع  األغ

التوسع، وغالبًا ما يُضم في ألثر من جمعية حت  يكو  هذا الشخص 

 10له با  طويل في مجال العمل التطوعي، وله القدرة عل  جلب األشخاص 

المانحين، وله معرفة بالمجتمع البحريني، فدائمًا ما يستعينو  به 

ا  ل  هذه الجمعية. هذه الشخصيات ويفخرو  أ  يكو  عضوًا منتميً

ج ء من نجاح أي عمل  طوعي في أي جمعية، فطالما األثر  يجابي من 

جوا  الجمع فلنبقهِ في التشريع وال ن يله، وربما و ارة التنمية االجتماعية 

 15 نذا  أوردت أنه ليس لديها مانع من حذف الفقرة الثانية، وبالتالي  ذا 

وفق القانو   نظيم عمل المنظمات األهلية،  و ارة يقع  حت مس وليا ها

وهي أدرى هل هذا يضر أو ينفع، يُستغل أو يرد العمل التطوعي؟ فالو ارة 

أفصحت عن قبولها لمسألة اإللغاء. دائمًا ما نقول األسذ بأقل الضررين. 

هنا   عديالت وردت في قرار مجلس النواب ال نقبلها ولدينا بع  

 20أسذنا نصوص القانو  أيها األفضل في مسألة التحفظ عليها، ولكن لو 

األسذ به من عدمه؟ قرار مجلس النواب ساصة أنه ألغ  الفقرة األسيرة 

من المادة الثانية التي حظرت المنع، فأقترح لكي ال يعطل هذا النص 

وحت  ال يكو  أمامنا استالف عل  مواد  حرم المشر  من مسألة  عديله؛ 

سطوات ونقوم بتعديالت ج ئية في قانو  ما نتمن  دائمًا عندما نخطو 
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أ  يكو  لدينا مشرو  متكامل. صحيح أ  التشريع استصاص أصيل 

للمشر  ولكن من األفضل أ  يصاغ مشرو  متكامل  توافر فيه ذات 

األفكار وذات البنود وذات أحكام القانو  في ج ئيا ه. فليس عيبًا فيما 

فهذا حق من حقوقها ولكن وصلت  ليه اللجنة من قرار و مسكها به 

 5أرى من األجدى ومنعًا للضرر ولتأثير هذه النصوص عل  العمل التطوعي 

في البحرين بشكل ساص قبل العمل الريا ي؛ أقترح التوافق مع مجلس 

النواب حت  ال نختلف عل  نصوص مواد بإمكاننا الحقًا بعد  قرارها 

فضالً من أ   و صدارها أ  نبحث في  عديال ها ونبين أسباب ذلك،

نخسر  مامًا الهدفين األساسين اللذين أوردناهما في المبادئ واألسس 

 10للمشرو ، وساصة أ  أهم ج ئية و عت في مشرو  القانو   وافق فيها 

 مجلس النواب معنا وهي الواردة في المادة الثانية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جمال محمد فخرو. 

 15 

 ضو جمال محمد فخرو:الع

أود أ  أشكر ال مالء وال ميالت في  شكرًا سيدي الرئيس، 

اللجنة الموقرة عل  جهدهم وعملهم الدؤوب وعل  اقتراحهم بتعديل ها ين 

الماد ين من المرسوم بقانو ، ولما  ذلر ــ سيدي الرئيس ــ أ  هذا 

 20هذا سنوات في  4 ل   3م  أسر 2010المرسوم عندما وصلنا في عام 

المجلس، ولم نقره ولنا متمسكين  مامًا برأينا بأال نقر مواد وردت 

في المرسوم  عيق العمل التطوعي في البحرين، و وصلنا  ل  شبه ا فا  

مع اإلسوا  في الحكومة بأ  نصاد  عليه وبعدها نتقدم باقتراح، 

واإلسوا  في اللجنة  قدموا باقتراح مشكورين عليه وأسذ مجراه  ل  
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. واآل  وصلنا  ل  مرحلة لما ذلرت األستين جميلة سلما  ودالل  سره

ال ايد  ما أ  نبقي الو ع األسوء عل  ما هو عليه أو نقبل بالحل األفضل 

والذي جاء في صورة اقتراح من مجلس النواب، وأنا أميل  مامًا  ل  ما 

ذهبت  ليه األستا  بأ  نلغي لل  شارة  ل  حظر الجمع بين العمل 

 5اسي والعمل األهلي، ونجعل الحظر فقط في العمل السياسي، وأيضًا السي

نلغي التسلط الذي جاء في المرسوم بإعطاء الو ير حق الموافقة عل  

انضمام أي  نسا   ل  جمعية أسرى، وهذا هو موقفنا األساسي بإلغاء 

هذا الحق، واالعتراف بالحق فضيلة. اإلسوا  في مجلس النواب جاؤوا 

األقل في هذه المرحلة أفضل من مقترحنا في اللجنة، وأنا  بمقترح عل 

 10متألد أ  ال مالء في اللجنة والمجلس سيتفقو  معنا لكي نكسب 

ج ءًا من متطلبا نا أو ما اقترحناه ونتفق مع مجلس النواب في مقترحهم 

 لكي يصدر القانو  بشكل أفضل، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 لدلتور عبدالع ي  حسن أبل.شكرًا،  فضل األخ ا 

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

هذا المو و  جدًا مهم وسبق أ  ناقشناه  شكرًا سيدي الرئيس، 

لكن المناقشة لم  أسذ بعين االعتبار مستوى التطور الشاسع الذي حدث 

 20بإطال  المشرو  اإلصالحي لجاللة الملك المفدى دام ع ه و وفيقه. نحن 

م 2017م والو ع من  لك السنة  ل  1989انو  صدر في نتحدث عن ق

 غير  مامًا، ولنا قد  حدثنا سابقًا عن الحظر، وقد عبرت عن هذا 

الرأي شخصيًا بأني مع حظر ربط الجمعيات السياسية باألندية الريا ية 

ولكني لست مع حظر ربطها باألندية الثقافية وال أرى مبررًا لذلك مطلقًا؛ 



 9المضبطة       م3/12/2017     ( 27)           4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

العمل السياسي هو الج ء الثقافي، فكيف  حظر عل  أل  ج ءًا من 

أعضاء مجلس  دارة نادي العروبة مثالً النادي العريق الذي أُسس في عام 

م أال يكو  لهم انتماء سياسي؟ هذا النادي الذي يضاهي أعر  1939

األندية في الوطن العربي ويتقدم عل  منطقة الخليج. اليوم هذه مشكلة 

 5دارة نادي العروبة، ولنت واحدًا منهم وما لت  واجه أعضاء مجلس  

أحظ  بعضوية نادي العروبة وأ شرف بها. سيدي الرئيس، عندما نقول 

م أي صدر  حت ظروف قانو  أمن الدولة، 1989   قانونًا قد صدر عام 

واليوم الحمد   ليس لدينا قانو  أمن الدولة، جاللة الملك ألغ  قانو  

الدولة، وفتح مجاالً واسعًا للتطور. جاللة الملك أمن الدولة ومحكمة أمن 

 10متقدم بعقود متقدمة عل   فكيرنا، مع لل االحترام والتقدير عل  

األقل عل   فكيري. أعتقد أنه يجب أ  نتوافق اليوم مع ما جاء في رأي 

األستين الع ي  ين واألخ جمال فخرو، وأ  نتوافق مع اإلسوا  في مجلس 

اال جاه المستقبلي الصحيح. ال نستطيع أ  نحظر النواب؛ أل  هذا هو 

عل  أبناء البحرين أ  يعملوا في جمعية سيرية وال يدسلو  في مجلس 

 15 دارة نادٍ، ليس هنا  أي عالقة. صحيح بين األطباء والمهندسين فار  

لبير فال يستطيعوا الجمع بينهما، لكننا حظرنا عل  من هو عضو في 

في نادٍ، فال عالقة بينهما. يجب أ   كو   جمعية سيرية أ  يكو  عضوًا

طريقتنا في التفكير متقدمة قليالً ومنفتحة ألثر؛ لذلك أ فق مع التوجه 

بأال نتمسك بالرأي السابق و نما ننسجم مع اإلسوا  في مجلس النواب 

 20لكي نحسن هذا القانو  بما يتفق مع  وجهات جاللة الملك المفدى دام 

 ع ه و وفيقه، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست الدلتورة سوسن حاجي  قوي.  

 25 
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 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

أ فق مع ما جاء من  راء اإلسوة واألسوات  شكرًا سيدي الرئيس، 

في هذا الشأ  وأرى أال يتعطل هذا القانو  في الوقت الحالي لوننا 

عل  مشارف نهاية دور  شريعي وبداية انتخابات. لدي  ساؤل:  ذا لا  

 5هذا القانو  يمنع الجمع بين عضويتين، فعند االنتخابات يجب أال ينتمي 

ياسية أو ريا ية أو أي جهة أسرى، ماذا المترشح  ل  جهة قد  كو  س

عن فريق عمله؟ فربما يستغل المترشح فريق العمل،  ذ قد يتوافق هو 

مع القوانين واألنظمة واللوائح الموجودة بالدولة بينما يستغل وجوده في 

نادِ أو جمعية سياسية لعمل هذه التكتالت، فهل هنا  رقابة عل  فريق 

 10من عمله  %99؟ أل  فريق العمل من يقوم بـ العمل الذي سيقوم بالعملية

االنتخابي. أ من  عل  الحكومة سواء و ارة ش و  الشباب والريا ة أو 

 و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب اإلجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

بداية أود أ  أ قدم بالشكر  ل  لجنة  ا سيدي الرئيس،شكرً 

الخدمات عل  هذا التقرير الجيد. بشكل للي أوافق عل   وصيات 

 20اللجنة في هذا الشأ ، ولكن لدي استفسار من اإلسوا  في و ارة ش و  

الشباب والريا ة، التعديل وا ح وهو أ  العامل في السياسة أو في 

  يرشح نفسه لعضوية مجلس  دارة نادٍ أو مجال السياسة ال يحق له أ

اال حاد الريا ي، س الي:  ذا لا  هذا الشخص يعمل في السياسة منذ 

فما هي اإلجراءات التي  سنين، و ر  السياسة فترة معينة و خل  عنها
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من الواجب أ  يقوم بها ليستطيع أ  يرشح نفسه لمثل هذه المجالس؟ 

ة في و ارة ش و  الشباب والريا ة،  ذا لا  باإلمكا  أ  يجيبني اإلسو

 وشكرًا.
 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضلي األست الدلتورة جهاد عبدا  الفا ل.  
 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

أحببت أ  أو ح أ   وصية اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10ي الجلسة بالتمسك بقرار المجلس السابق جاءت بناء عل  أ  الجميع ف

السادسة من دور االنعقاد السابق ــ لو رجعنا  ل  مضبطة الجلسة ــ أثنوا 

عل   وصية اللجنة بخصوص مشرو  القانو  ووافقوا عليها باإلجما ، 

ولكن ــ مع هذا ــ  ذا لا  المجلس يرى أ  من مصلحة هذا المشرو  

 أ  نتوافق مع مجلس النواب فاللجنة ليس لديها مانع، وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

المجلس أيد  وصيتكم عل  اعتبار أ  من الممكن أ   شكرًا، 

يقتنع مجلس النواب بقرار مجلس الشورى، ولكنهم لم يقتنعوا، فنحن 

  فضل األخ عادل عبدالرحمن المعاودة. يجب أ  نقتنع.

 20 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

اله اإلسوة ليس هنا   يادة عل  ما ق شكرًا سيدي الرئيس، 

  موقفهم أيضًا. ولكن أحببت أ  أدلو بدلو نبواألسوات الكرام، وأ 

مختلف وهو لماذا هذا النقاش؟ ولماذا هذه القيود؟ حقيقة نحن في بلد 

 25قد منَّّ ا  ع  وجل علينا فيه بشعب متحضر مثقف، وألثر من ذلك 
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تغل بع  النا  األمر لمآرب بقيادة طموحها عالٍ جدًا، ولكن أ  يس

أقول: هذه رسالة ألبنائنا ضها الرحمة وباطنها فيه العذاب! ظاهر بع

و سواننا، دعونا نبني البلد وأال نعو  العمل، لن يتم التراسي أبدًا مع من 

يريد أ  يسيئ  ل  البلد أو يستغل انفتاح البلد وحريته وديمقراطيته، من 

 5له بالقانو  وبالتي هي أحسن وبالتي يستغل هذه األمور سوف يُتصدى 

ليست هي أحسن أيضًا. رسالة محب لمن يكو  هو السبب في و ع 

القيود عل  حدود الحرية، ألنه ال يمكن أ  نجعل الحرية سبب  يذاء 

لبلدنا، فنقولها رسالة لجميع األبناء: لونوا أبناء بلدلم وأبناء 

األسرى، لم يجروا مجتمعكم وانظروا  ل  من يتدسل في ش و  الدول 

 10لها  ال الويل والوبال. لما ذلرت، أ بن  لالم من سبقني، وأحببت 

أ  أرسل هذه الرسالة، رسالة ال أريد منها  ال النصح لمن وجهت  ليهم 

 هذه الكلمة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15الحا  الوليل المساعد لش و   سليم شكرًا،  فضل األخ سالد 

 .آت بو ارة ش و  الشباب والريا ةالريا ة والمنش

 

 ةــــــؤون الرياضـــــالوكيل المساعد لش

 بوزارة شؤون الشباب والرياضة: والمنشآت

 20 رى الو ارة  بقاء الحظر لعدة أسباب،  شكرًا سيدي الرئيس، 

وأهمها أ  اال حاد أساسًا هو جهة مشرفة  ضع البرامج واألنشطة للعبة 

و نظم عمل اللعبة، و ذا لا  عضو اال حاد هو عضو النادي نفسه فمن 

الممكن أ  يكو  هنا   ضارب مصالح ويغلب مصلحة النادي بحيث 

وهذا  ضارب وا ح. أما فيما يعطيه األفضلية في التنافس وغير ذلك، 
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يتعلق بالجمع بين عضوية الجمعيات األهلية أو السياسية والنادي فال 

يخف  عليكم أ  في ذلك  ضارب مصالح أيضًا، بحيث يمكن أ  

 سخر  مكانيات األندية في سدمة أهداف وسياسات الجميعات األهلية 

ورة  بقاء أو السياسية، والرؤية الحكومية ونحن في الو ارة نرى  ر

 5الحظر، ولا  هنا   وافق فيما ار آه مجلس الشورى سابقًا، أي يمكن 

استثناء الجمعيات ذات الطابع المهني من هذا الحظر. أما فيما يخص 

س ال سعادة العضو الموقر أحمد الحداد فأو ح أنه  ذا لا  أحد 

األعضاء هو عضو جمعية سياسية أو أهلية وقدم استقالته من الجمعية 

ن الم لد أ  بإمكانه االنضمام  ل  األندية أو اال حادات الريا ية فم

 10 بعد الحصول عل  نسخة من سطاب االستقالة، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

لا  هنا  س ال من الدلتورة سوسن  قوي عن فريق شكرًا،  

   عمل المترشح،  فضلي بتو يح س الك.
 15 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو 

القصد أ  هذا القانو  يطبق عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

المترشح بحيث ال يجمع بين منصبين، ماذا عن فريق عمل المترشح؟  ذا 

لا  الشخص عضوًا في نادٍ وهو  من فريق عمل واستغل النادي أو أي 

 20جهة في الترويج لهذا النائب أو غير ذلك، فهل لديكم سيطرة عل  هذا 

 المو و ؟ وشكرًا.
 

 :رئيـــــــــــــــسال

الحا  الوليل المساعد لش و   سليم شكرًا،  فضل األخ سالد 

 25 .الريا ة والمنشآت بو ارة ش و  الشباب والريا ة
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 ة ـــــؤون الرياضــــل المساعد لشـــالوكي

 بوزارة شؤون الشباب والرياضة: والمنشآت

رسة ال يسمح لألندية بحسب القانو  بمما شكرًا سيدي الرئيس، 

أي أنشطة سياسية أو أي أنشطة لها عالقة بش و  دينية وغير ذلك، 

 5فهذا من المفترض أنه غير مسموح به، وهذا الهدف من الحظر وهو 

عدم  ضارب المصالح باستغالل األندية ومكتسبات األندية في سدمة 

  حدى الجمعيات سواء لانت أهلية أو سياسية، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 هل هنا  مالحظات أسرى؟شكرًا،  

 
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

لل المتداسلين يرو  أ  التوافق مع اإلسوة النواب هو األفضل  

بدالً من أ  نتمسك بقرارنا ونعطل القانو ، وعليه سوف نصوت عل  

سمعته من  راء ما عكس  وصية اللجنة، وحت  رئيسة اللجنة  وافقت مع 

بالتوافق مع اإلسوة النواب، ألنه ليس أمامنا  ال التوافق مع اإلسوة النواب 

 20عل  قرار مجلس النواب بخصوص هل يوافق المجلس أو التمسك بقرارنا. 

 مشرو  القانو ؟

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 25 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلي األست دالل جاسم ال ايد. .ذلك ذ  يُقر  
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 دالل جاسم الزايد:العضو 

أحببت أ  أشكر األست الدلتورة  جهاد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الفا ل وأعضاء اللجنة، وأ من  أ  يكو  هذا نهجًا ننتهجه في لل 

مشروعا نا التي نبحثها نحن واإلسوة في مجلس النواب، وهو أ  قرارًا 

 5ي  م ا خاذه وراعينا فيه المصلحة في ذات الجلسة وبدو  أ  نأسذ ف

االعتبار رف  أو قبول ما قرره المجلس اآلسر، وفعالً نحن قررنا 

وبشكل مباشر، ونتمن  أ  ننتهج هذا النهج في المشروعات القادمة 

 التي قد يكو  فيها استالف عل  مادة أو اثنتين، وشكرًا.

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

خاص البند التالي من جدول األعمال وال ل  اآل  وننتقل شكرًا،   

ة بخصوص االقتراح  قرير لجنة الش و  المالية واالقتصاديبمناقشة 

ألجيال القادمة، والمقدم من أصحاب السعادة احتياطي بقانو  بشأ  ا

األعضاء: ر ا عبدا  فر ، وجواد حبيب الخيا ، وسمير صاد  

 15أطلب من و البحارنة، وبسام  سماعيل البنمحمد، ودالل جاسم ال ايد.

 عبدا  فر  مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.األخ ر ا 

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 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. 

 

 (90صفحة  /3)انظر الملحق 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 10 دارست اللجنة  قرير اللجنة السابقة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ي لألجيال القادمة، المقدم من بخصوص االقتراح بقانو  بشأ  االحتياط

جواد حبيب الخيا ، وأصحاب السعادة األعضاء: ر ا عبدا  فر ، 

، دالل جاسم ال ايدوبسام  سماعيل البنمحمد، وسمير صاد  البحارنة، و

اجتماعه الثاني بعد  عاد ه  ل  اللجنة بناءً عل  قرار مكتب المجلس في 

 15عات  عادة النظر في مشرو ، بخصوصم2017 ألتوبر 15المنعقد بتاريخ 

التي أعدت  قاريرها من قبل اللجنة السابقة القوانين والمراسيم بقوانين 

الرابع. وبعد  دار  الفصل التشريعي  دور االنعقاد العادي الثالث من سالل

اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ سلصت 

جنة السابقة في  قريرها المرفو   ل  اللجنة  ل   بني ما انتهت  ليه الل

 20في دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي  مكتب المجلس

شأ  االحتياطي لألجيال عل  جوا  نظر االقتراح بقانو  بالرابع بالموافقة 

جواد والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: ر ا عبدا  فر ، القادمة، 

بسام  سماعيل البنمحمد، وحارنة، سمير صاد  البوحبيب الخيا ، 
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أهمية االقتراح بقانو   ــ1ال ايد، وذلك لالعتبارات اآل ية: دالل جاسم و

 اواجبًباعتبارها ألجيال القادمة االسترا يجية لمصالح ال نظرًا  ل  مراعا ه

، وطنيًا يتطلب الحرص عليها والعمل عل   نميتها بمهنية ومس ولية عالية

األجيال القادمة من سالل الحفاظ عل  ما  بلالسعي لضما  مستقو

 5األموال استثمار  حسين وسائل   رالم من أموال لصالحهم والعمل عل 

المتحصلة من عوائد النفط لهذا االحتياطي، وحماية حق األجيال القادمة 

 ع ي  الغايات النبيلة التي قصدها مقدمو  ــ2من الموارد الطبيعية الراهنة. 

بما يوفر  الحساب طوير اآللية التي يعمل من ساللها في  االقتراح بقانو 

االستقالل وجه للقائمين عليه المناخ المالئم ألداء المهام المنوطة بهم عل  

 10من الناحيتين المالية واإلدارية، وبما يكفل االستعانة بالكفاءات الم هلة 

قرة    اللجنة  رحب بتوافق نية الحكومة المو ــ3. في قطا  االستثمار

بتقديم مشرو  قانو  مماثل لألهداف الوطنية ذا ها التي هدف  ليها 

مقدمو االقتراح بقانو ، حيث أشارت و ارة المالية الموقرة في مذلر ها 

 عكف حاليًا عل   عداد مشرو  قانو  يتضمن  عادة أ  الحكومة » ل  

 15 نظيم الو ع القانوني لحساب احتياطي األجيال، وذلك انطالقًا من 

رصها عل   حقيق االستقرار المالي والنمو االقتصادي للمملكة مع ح

 ما  حقو  األجيال القادمة في الحياة الكريمة، و عت م  قديمه في 

، واللجنة  رى أنه احترامًا لحق «القريب العاجل  ل  السلطة التشريعية

أعضاء السلطة التشريعية في القيام بمهامهم التي أناطها بهم الدستور 

 20 قديم االقتراحات بقانو ، فإنها  رى جوا  النظر في االقتراح بقانو  في 

الماثل  كريسًا للحق الدستوري األصيل للسلطة التشريعية، وسيكو  

المجال رحبًا للتوافق مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق بنصوص مواد 

يق  حق ــ4مشرو  القانو  عندما  تم صياغته والمداولة بشأ  مواده الحقًا. 

مقتضيات أمن الدولة و ع ي  اقتصادها الوطني التي نصت عليها المادة 
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( من الدستور، فجاء هذا االقتراح بقانو  بالنص عل   نشاء مجلس 11)

الحتياطي األجيال القادمة،  كو  له الشخصية االعتبارية ويتمتع 

باالستقالل المالي واإلداري، مع الحرص عل  أ  يكو   شكيل 

يد المقترح مراعيًا لتحقيق التوا   بين األعضاء الممثلين المجلس الجد

 5عن الحكومة واألعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال 

االستثمار و دارة األصول المالية،  حيث راع  االقتراح أ  يكو  التوا   

بما يحقق فاعلية المجلس في ممارسة استصاصه المنصوص عليه في 

يضع ــ 5 كفاءة في  دارة استثمارات هذا الحساب.ه الؤالقانو ، ويع   أدا

االقتراح بقانو   وجهًا م مالً لمقدار االقتطا  من سعر برميل النفط، 

 10حيث نص عل  اقتطا  دوالر أمريكي واحد من سعر لل برميل نفط 

  من ا  اثنادوالرًا، ويُقتطع دوالر 80ودوالرًا  40 ا بينسام يبلغ سعره م

ذلك، انطالقًا من الحرص عل   ل سام ي يد عسعر لل برميل نفط 

 يادة التوفير لألجيال القادمة للما  ادت أسعار المورد الطبيعي 

ساصة باعتباره موردًا متوقع النضوب في واألساسي للدولة حاليًا، 

 15.  وصية اللجنة: الموافقة عل  جوا  نظر االقتراح بقانو  بشأ  المستقبل

مقدم من أصحاب السعادة األعضاء: ر ا احتياطي األجيال القادمة، ال

عبدا  فر ، وجواد حبيب الخيا ، وسمير صاد  البحارنة، وبسام 

 سماعيل البنمحمد، ودالل جاسم ال ايد، واألمر معروض عل  المجلس 

 الموقر ال خاذ الال م، وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

هاد  فضلي األست الدلتورة جهل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  

 عبدا  الفا ل. 
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 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

لما نعلم جميعًا أ  صندو  احتياطي  شكرًا سيدي الرئيس، 

األجيال القادمة يعتبر من صناديق الثروة السيادية في البحرين، والغاية 

منه ومن االقتراحات بقوانين التي  قدم بها اإلسوة أعضاء مجلسي الشورى 

 5والنواب هي  يادة موارده المالية بشكل استثماري أفضل، هذه الغاية 

نختلف عل  الطريقة. أنا أ فق مع مادة وردت للنا نتفق عليها ولكن قد 

في هذا المقترح بشأ  اقتطا  دوالر واحد من سعر برميل النفط الخام 

دوالرًا، واقتطا  دوالرين من سعر البرميل  80و 40الذي سعره ما بين 

دوالرًا، ونظرًا  ل  الظروف االقتصادية الراهنة وأيضًا  80الذي يجاو  

 10الهيئات المستقلة يتوجب علينا أ  ندر  ألف مرة   وجه الدولة  ل   قليل

أعباء من أي  شريع باستحداث هيئات مستقلة أسرى لما يتر ب عليها 

سضا  الهيئات مالية عل  الدولة، وبخاصة مع وجود حرلة  صحيحية إل

المستقلة  حت مظلة ديوا  الخدمة المدنية بإشراف و ير يكو  مساءالً 

لنقطة األسرى،  ع ي ًا لمبدأ التعاو  بين أمام السلطة التشريعية. ا

 15السلطتين الذي ي لده دائمًا صاحب السمو الملكي األمير سليفة بن 

سلما   ل سليفة حفظه ا  نجد أ  هنا   وجهًا لذلك، ولما ذُلر 

في التقرير وأيضًا في رأي و ارة المالية أ  الحكومة الموقرة أعلنت 

عادة  نظيم الو ع القانوني لحساب قرب  حالتها مشرو  قانو  يتضمن  

االحتياطي؛ وعليه أرى أ  علينا التريث في الموافقة عل  هذا المقترح 

 20 مع لامل  قديري لمقدمي هذا المقترح، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ سالد محمد المسلم. 
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 خالد محمد المسلم: العضو

أشكر اإلسوة واألسوات مقدمي المقترح  شكرًا سيدي الرئيس، 

يقول:  ، الذي4القيّم في الواقع، ولكن لدي س ال بخصوص البند 

هل يعني ذلك أنه صلح مع القانو ، وأنه مجلس ذو شخصية اعتبارية، 

 5ال يحق الرقابة المالية عليه؟ هذا أوالً. ثانيًا: هل هذا المبلغ المقتطع 

ه وديعة في البنك،  تحصل عليه سيستثمر مباشرة أم أنه سيود  لون

بع  األرباح ويخضع للتضخم و غير األسعار؟ األخ مقرر اللجنة سبق أ  

التأمينات االجتماعية في بادئ األمر، فهل سيكو  لذلك  أثير  أشار  ل 

عل  التأمينات االجتماعية وعل  صندو  أموال القاصرين أم أنه سيكو  

 10  مستقالً بشكل  سر عما ورد؟ وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 15 العضو أحمد مهدي الحداد:

بداية أود أ  أشكر مقدمي هذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

المقترح، لكن لدي بع  المالحظات حوله. أؤيد فكرة  نشاء مجلس 

ل مستقل إلدارة صندو  احتياطي األجيال، وأعتقد أنه سبق أ  ناقشنا مث

هذه الموا يع بشأ  صندو  احتياطي األجيال القادمة، حيث ذلر 

 20أ  ما يقوم به الصندو  الحالي ال ــ وأنا لذلك ذلرت ــ بع  اإلسوة 

يكفي وال ي دي  ل  استثمارات حيوية  صب في  نمية و ع ي  هذا 

الصندو ، أل  معظم استثمارا ه لما ذلرت سلفًا هي ودائع ثابتة، 

 بينما هنا  ماليين من الدنانير  %2أو  %1قط والمستخدم منه ف

ــ  قدر بمليار دينار ــ يمكن من ساللها  نشاء مصانع مثالً، فالبحرين 
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بحاجة  ل   نشاء مصانع لتوظيف المواطنين وغير ذلك، فلماذا ال  حاول 

اإلدارة الحالية  قامة مثل هذه المشاريع؟ حيث    هذه الودائع الثابتة ذات 

دًا، هذه نقطة. النقطة األسرى، مع احترامي الشديد دسل بسيط ج

م وقبل ذلك، عندما لا  سعر 2014لمقدمي االقتراح، أين لانوا عام 

 5ألم يكن ودوالرًا؟!  60دوالرًا، بينما اآل  ال يتجاو   140برميل النفط 

من المستحسن في ذلك الوقت أ  يقدموا مثل هذا المقترح؟! اآل  هنا  

الخليج والدول المصدرة مع النفط الصخري، قبل منافسة شديدة في 

دوالرًا  60ثالث سنوات لا  النفط الصخري يستخر  بكلفة  قدر بـ

دوالرًا، ومن المحتمل أ   30بينما اليوم مع  قدم التقنية  قدر الكلفة بـ

 10 صل  كاليف استخرا  البرميل لما ذلرت )الواشنطن بوست( اليوم 

حت  يمكن  دوالرًا 80 فع سعر البرميل  ل  دوالرات. أ من  أ  ير 10 ل  

أ  نستقطع لصندو  األجيال القادمة دوالرين، ولكن ربما قد فا نا 

في الواقع الحالي  وجد منافسة شديدة بين النفط الخام  هالوقت ألن

الحالي والنفط الصخري، وهذه نقطة لا  بودي أ  يتطر   ليها اإلسوة 

 15 مقدمو االقتراح، وشكرًا.

 

 :ـــــــــــــــسالرئي

 شكرًا،  فضل األخ سالد حسين المسقطي. 

 

 20 خالد حسين المسقطي: العضو

  بدل االنتظار  ل  فضلت الحديث اآل شكرًا سيدي الرئيس، 

 سر المتحدثين ألني أرى أ  هنا  نوعًا من عدم القراءة بين السطور 

الحديث عن بفيما يخص رأي اللجنة.  ذا سمحت لي معالي الرئيس 

ل  هذا الحساب ــ حساب احتياطي  لمقترح منذ البداية، عندما ننظر ا
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م، 2005األجيال القادمة ــ نجد أنه  م  نشاؤه في صورة مرسوم بقانو  في 

 40وقد بدأنا هذا المرسوم باقتطا  دوالر واحد من لل برميل يبا  بـ

سنة، حيث اعتمد هذا  11دوالرًا سار  البحرين، فعمر هذا الصندو  

صندو  سالل هذه الفترة عل  اقتطا  دوالر واحد من لل برميل يفو  ال

 5دوالرًا، لما اعتمد أيضًا عل  عوائد استثمارات هذا الصندو   40سعره 

جراء استثمار األموال المستقطعة من بيع النفط. نحن في اللجنة نعتقد 

ون من بأ  هذا المقترح جاء في الوقت المناسب. اليوم  ذا أسذنا في 

عتبار المي انيات التي اعتمدناها في البحرين منذ أ  صدر المرسوم اال

بإنشاء هذا الصندو  ومنذ بدأنا باستقطا  دوالر واحد عن بيع النفط 

 10الخام نجد أ  سعر النفط المقدر في مي انية أول سنتين ماليتين وهي 

 40م لا  2010ــ  2009دوالرًا، وفي مي انية  40م هو 2008ــ  2007

دوالرًا، وفي المي انية  80م لا  2012ــ  2011مي انية ا أيضًا، وفي دوالرً

 60م لا  2016ــ  2015دوالرًا، وفي  90م لا  2014ــ  2013التالية 

دوالرًا، والجميع يعلم أ   55دوالرًا، وفي المي انية الحالية اعتمدناه بـ

 15ابقة سعر بيع النفط اليوم أقل بكثير مما لا  عليه في السنوات الس

إلنشاء هذا الصندو ، ولألسف نحن نتكلم عن سلعة يتم استغاللها 

باستمرار وهي سلعة نا بة وفي الوقت نفسه هي حق لألجيال القادمة، 

اإلشكالية الكبيرة  تمثل في أ  هذا المجلس أمام  حدٍ لبير اليوم، 

فهذا الصندو  سيعتمد بشكل رئيسي ليس عل  ما يقتطع من بيع برميل 

 20دوالرًا، وعل  ما اقترحه مقدمو االقتراح  40التي يتجاو  سعره النفط 

عتمد دوالرًا، اليوم سن 80باقتطا  دوالرين من لل برميل يجاو  سعره 

تحصلة في هذا الصندو ، و ذا أسذنا بشكل أساسي عل  األموال الم

في االعتبار لل مي انيات السنوات السابقة فقد جئنا بآليات جديدة 

يتمثل في  نويع مصادر الدسل، وفي الوقت نفسه هنا  وبتوجه جديد 
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مبالغ معينة بحسب القانو  ال يمكن التفريط فيها من أجل اإل يا  

بمي انيات بأسعار مقدرة  كو  سالف الواقع، وبحسب التعديالت التي 

 قدم بها مقدمو المقترح يجب  عادة النظر في مجلس  دارة صندو  

 هنا  مجلس مشكّل  احتياطي األجيال، بحيث يكو 

 5ــ بحسب ما جاء في المقترح ــ من رئيس ونائب رئيس وأعضاء من ذوي 

الكفاءة والخبرة في مجال االستثمارات وأمور االقتصاد؛ حت  نتمكن 

من استثمار عوائد هذا الصندو ، لما نقول  نه ال داعي لوجود  وجه 

واإل يا   لدى الحكومة بشأ   عادة النظر في  عديل القانو  الحالي

بمواد جديدة، نحن ناقشنا المو و  مع الجهات المعنية في و ارة المالية 

 10ومع الرئيس التنفيذي للصندو  وأسذنا بآرائهم، ولم نجد أي  ضارب بين 

 وجها هم و وجه اللجنة بشأ  الموافقة عل  فكرة التغيير في هذا 

هو الوقت  القانو  بحسب ما جاء به مقدمو المقترح، لذا نعتقد أ  هذا

سنأسذ في االعتبار هذه التساؤالت والصحيح لهذا المقترح، 

واالستفسارات عندما يأ ينا هذا المقترح مرة أسرى في صورة مشرو  

 15قانو ، لكننا اليوم متفقو  مع الحكومة عل  أننا بحاجة  ل  عملية 

 طوير، ففي صباح هذا اليوم حضر اجتما  لجنة الش و  المالية 

معالي و ير المالية الشيخ أحمد بن محمد  ل سليفة عند واالقتصادية 

مناقشة الحساب الختامي لصندو  احتياطي األجيال القادمة وقد ألد 

ما ذلر ه من الحاجة  ل   عادة النظر بحيث ي دي هذا الصندو  واجبه، 

 20وأ  يكو  التصور القادم عل  اعتبار أنه ليس مجرد حساب استثماري، 

متوا   مع عملية االستثمار. مهمة مجلس  دارة هذا بل نتوجه نحو حساب 

الصندو  ستكو  مهمة صعبة،  حتا  فقط  ل  من هم متمكنو  من 

 حقيق العائد الجيد بحسب ما جاء في مواد القانو ، هذا ما أحببت أ  

 أذلره لإلسوا ، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األخ  

 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 5أوالً: أعتقد أ  هنا  جها ًا متكامالً  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشكل أو بآسر  ال أ  به نواقص بالنسبة  ل  الخبراء والكفاءات في 

يوجد لدينا مصرف   افي، وحاليًا الحكومة  مجال االستثمار. نحن ال

المي انية  تكفل بمي انية مجلس  دارة المصرف بالكامل، وهذا  من 

العامة للدولة. ثانيًا: سيكو  مجلس اإلدارة مستقالً، بمعن  لن يكو  

 10 حت مظلة و ارة معينة لما هو حاليًا  حت مظلة و ارة المالية، وو ير 

المالية سيكو  رئيس مجلس اإلدارة، وسيكو   من أعضاء مجلس 

صول. ليف اإلدارة أشخاص متخصصو  في مجال االستثمار و دارة األ

االستقطا ؟ هذا األمر يعود  ل  سياسة مجلس اإلدارة، هذا تم استثمار سي

ومجلس اإلدارة سيأسذ في االعتبار أمورًا عدة متشابكة، فهنا  مخاطر 

 15وهنا  فرص، ومجلس اإلدارة هم أصحاب القرار بشأ  االستثمارات، 

 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 حسن أبل.شكرًا،  فضل األخ الدلتور عبدالع ي   

 20 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

أ وجه بالشكر  ل  اإلسوة مقدمي هذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

االقتراح بقانو ، ولما قال األخ سالد المسقطي    هذا االقتراح بقانو  

جاء في وقته. هنا  نقطتا  مهمتا  يجب االنتباه  ليهما، أوالً: الحكومة 
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م أرسلت  لينا مذلرة  بيّن أوجه مالحظا ها 2016ألتوبر  3الموقرة في 

 عل  االقتراح بقانو ، ولكن في  سر الفقرة ــ  ذا  سمحو  لي 

 ل  أ  الحكومة  عكف اإلشارة  روفي النهاية  جد»بقراء ها ــ قالت: 

حاليًا عل   عداد مشرو  قانو  يتضمن  عادة  نظيم الو ع القانوني 

 5وذلك انطالقًا من حرصها عل   حقيق لحساب احتياطي األجيال القادمة، 

، ما هو الو ع القانوني الذي  تحدث عنه الحكومة «االستقرار المالي...

الموقرة؟ الحكومة الموقرة  تحدث عن  حويل هذا الحساب الذي لا  

حساب  دسار  ل  صندو  سيادي، وحتمًا الصندو  السيادي بطبيعته 

ن الو ع الراهن أود باسمي مستقل بإدار ه وبمجلس  دار ه. بالحديث ع

 10ونيابة عن اللجنة أ  أ وجه بالشكر  ل  اإلسوة القائمين عل  الحساب، 

فهم أشخاص مخلصو  ووطنيو ، سدموا األجيال القادمة بكل جهد، 

ولكن اليوم هنا  فقط ثالثة يعملو  في الجها  التنفيذي، يرأسهم األخ 

دورهم، واليوم  شرفنا  براهيم محمد أبل ومعه األخ هشام، ونحن نعت  ب

باالطال  عل  أفكارهم التي  عبر عن رؤية ثاقبة، وعن حرص عل  

 15مصالح أبناء البحرين، ولكن هم ثالثة فقط، وهنا  ثالثة مستشارين 

أحدهم بحريني، وهم يواجهو  مشكلة وهي أنهم للما أرادوا  وظيف 

ديوا   شخص، و تم مقابلته من قبل األخ  براهيم محمد أبل يعترض عليه

مع احترامي لديوا   ،الذهنية فيالخدمة المدنية، لماذا؟ أل  هنا  فرقًا 

 أصحاباإلسوا  في الصندو  بحاجة  ل  موظفين  ،الخدمة المدنية

 20لفاءة عالية لمتابعة الحسابات الخارجية واالستثمار والتوجهات 

بر يع ا يجابيً هاالسترا يجية، ونحن  حدثنا مع سعادة الو ير ولا  حديث

عن رؤية ثاقبة، ولكن الصندو  مقيد عل  الرغم من أ  اإلدارة جيدة، 

فهنا   قييد عليه في الجانب اإلداري، وبالتالي ال  ستطيع اإلدارة 

التنفيذية أ   تحر   ال في وقت معين، مع العلم أنهم يعملو   ل  الساعة 
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يتناوبوا العاشرة ليالً وذلك لمحدودية الموظفين لديهم، وذلك من أجل أ  

عل  أوقات األسوا  في الخار . أعتقد أ  هذا االقتراح سيساعد 

الحكومة الموقرة، ونحن من حقنا أ  نتقدم بهذا االقتراح، وأشكر 

اإلسوة الذين  قدموا به، وهو اقتراح أ   في وقته ويصب في مصلحة 

 5الحكومة، ونرى  عطاء الصندو  نسبة من االستقاللية، وسيبق  و ير 

هو رئيس مجلس اإلدارة، ونرى أ  يكو  نائب الرئيس أيضًا من  المالية

المختصين، واالسم في البال ولكن ليس نحن من نقرر،  ال أننا نرى 

أ  يكو  مختصًا في اإلدارة المالية لكي يوجه الصندو ، لما نرى 

 وسيع القاعدة في اإلدارة التنفيذية، وعدم االلتفاء بثالثة أشخاص 

 10 وظيف شباب البحرين األلفاء المختصين في هذا  فقط، والعمل عل 

الجانب. نحن اليوم نناق  الفكرة وال نناق  المواد القانونية، المواد 

القانونية سنناقشها بعد أ   صوغها الحكومة، وسنعمل عل  دفعها في 

 اال جاه اإليجابي الذي يحقق المصلحة العامة، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي.شكرًا،  

 

 فؤاد أحمد الحاجي: العضو

أ وجه بالشكر  ل  اإلسوة مقدمي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20االقتراح بقانو ، نحن نعرف الدوافع النبيلة من وراء  قديم هذا المقترح 

وهي الخوف عل  مستقبل األجيال القادمة وذلك بإنشاء صندو  مستقل 

الذي يقول     الرأيولكنني استلف مع لالطمئنا  عل  مستقبلهم، 

أنسب وقت لتقديم هذا االقتراح هو هذا الوقت، لماذا؟ نحن منذ فترة 

بسيطة ناقشنا المي انية العامة للدولة، ومنذ سنوات ونحن لدينا عجو ات 
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في المي انية، ولكي نمول هذه العجو ات بدأت الدولة باالقتراض من 

سلية وسارجية، فالدولة عليها قروض، الداسل والخار ، ومن م سسات دا

وهنا  فوائد عل  هذه القروض، وهنا  فوائد عل  سدمة القرض، ونحن 

نسع   ل  أ   بق  مملكة البحرين في مرل ها االئتماني. التوفير 

 5لألجيال القادمة يكو  عندما  كو  هنا  وفرة، فليس من المعقول أ  

ا أو دوالرين حت  نوفر نقترض من الداسل والخار ، ونستقطع دوالرً

لحساب احتياطي األجيال القادمة. سيدي الرئيس، الوقت غير مناسب 

لتقديم هذا االقتراح بقانو ، عندما يكو  لدينا فائ  فمن واجبنا 

التوفير لمستقبل األجيال القادمة، ولكننا اآل  في و ع االستدانة، 

 10ول أ  أوفر هل من المعقر لألجيال القادمة ونحن نستدين؟ فكيف نوف

استدين دوالرين  هنفسالوقت دوالرين لمستقبل األجيال القادمة، وفي 

فوائد قرض وفوائد سدمة قرض لسد العج  في المي انية؟ البد  اعليه

من الحفاظ عل  مرل  مملكة البحرين االئتماني لما  صنفها 

الم سسات المالية العالمية.  ذا لا  اإلسوة االقتصاديو  يعرفو  أمرًا 

 15نجهله فليفهمونا  ياه. لل فترة  تم مخاطبة الحكومة بتنويع مصادر 

الدسل، وبإيجاد بديل لالقتراض من الخار ، والعمل عل  حل مشكلة 

العج  في المي انية، وفي الواقع الحكومة غير مقصرة، وصاحب السمو 

الملكي األمير سليفة بن سلما   ل سليفة ــ حفظه ا  ورعاه ــ غير 

كن من أين؟ واآل   طالبو  باستقطا  دوالرين، وهذا  مقصر، ول

 20الدوالرا  سندفع عليهما فوائد! أنا مع هذا االقتراح وداعم له، ولكن 

 وقت  قديمه ليس مناسبًا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس  

 شكرًا،  فضلي األست دالل جاسم ال ايد.  

 25 
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 دالل جاسم الزايد: العضو

أوالً: بصفتي أحد مقدمي االقتراح أ وجه  شكرًا سيدي الرئيس، 

بالشكر  ل  لجنة الش و  المالية واالقتصادية عل  ما ذلر ه في ديباجة 

 قريرها بشأ  اقتناعها بفكرة االقتراح بقانو  والموافقة عل  جوا  

 5مي ليالدلتور محمد عبدا  الد، وأيضًا أ وجه بالشكر  ل  األخ هنظر

عل  المذلرة التي أورد فيها  اللجا  بالمجلسالمستشار القانوني لش و  

لل ج ئية  م االستفسار بشأنها، وبشأ  مواد االقتراح، و فصيله في 

هذا الجانب. ثانيًا:    هذا االقتراح بقانو  انطلق بناءً عل  النص 

الدستوري فيما يتعلق بثروات البلد الواجب استثمارها والمحافظة عليها، 

 10الدستوري الذي  م االستناد  ليه عند  قديم  حيث لا  هذا هو األسا 

االقتراح بقانو . ثالثًا:  م  بادل اآلراء مع و ارة المالية ولم يكن هنا  

استالف عل  جوهر االقتراح بقانو ، لما أوردت الو ارة في ردها أنها 

 رغب في  طوير اآللية التي يعمل من ساللها صندو  احتياطي األجيال 

ــ وأ وجه بالشكر  ائمين عليه المناخ المالئم للعملللق القادمة بما يوفر

ـ و لك اآللية جاءت   15 ل  القائمين عل  هذا الصندو  من لفاءا نا الوطنية ـ

استجابة لمسألة التطوير، وحت  مبلغ االقتطا  الذي حدد من دوالر  ل  

دوالرين لا  بمقدار قيمي معين لسعر برميل النفط، وبالتالي لم يأتِ 

قطا  بنص مطلق لتحديد مبلغ معين أيًا لانت الظروف، بل قيدت االست

هذه النسبة نسبةً لسعر بيع برميل النفط. رابعًا: االستثمار في هذا 

 20الصندو  مقيد وليس مفتوحًا. بخصوص ما قيل حول أ  هذا الحساب 

األخ الدلتور محمد عبدا  يعد من المال العام، وفق ما  فضل به 

في صياغته ذلر  القانوني لش و  اللجا  بالمجلس مي المستشارليالد

أ  المال العام ال يمكن التصرف فيه  ال بناءً عل  قانو ، وبالتالي عندما 

يعامل معاملة األموال المستثمرة، و دسل فيه استثمارات  منة وفقًا 
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هنا سنكو  أمام ار فا  وليس انخفا ًا ساصة في للمعايير والضوابط، 

لحساب في  غطية بع  العج  الذي  م  يراده في ظل مساهمة هذا ا

المي انية العامة للدولة. سامسًا: بشأ  وجود استالف حول المسميات ــ 

ـ ليست العبرة باستالف المسميات، و نما   دارة  نفيذية أو مجلس  نفيذي ـ

 5العبرة بماذا سيختص هذا الجها ؟ وفيما ستكو  استصاصا ه؟ وليف 

لمهم، فال نقف عند المسميات، و نما نقف سيكو  عمله؟ هذا هو ا

ونتجادل حول االستصاصات والمس وليات التي سأوللها لهذا الجها . 

سادسًا: بالنسبة  ل  االستفسار بشأ  سلو مكا  الرئيس التنفيذي، 

أنه سوف  صدر عل  من مواد االقتراح بقانو  هنا  مادة نص فيها  

 10ألمور. اليوم نعيد ون لد أننا الئحة  نفيذية  ورد فيها  فاصيل هذه ا

نجتمع مع الحكومة في مسألة ليف نريد  طوير هذا الحساب والتعامل 

مة وم ثرة، وو عت نه من المشاريع التي لانت جدًا مهساصة أومعه، 

اعتبارًا ألبنائنا في المستقبل، وشهد هذا الحساب ار فاعًا و ضخمًا، 

قدمونه، ولكننا نريد والقائمو  عل  هذا الحساب يشكرو  عل  ما ي

 15 أ  يكو  عندي عل  األقل ار فا عوائد استثمار  لك المبالغ، من أجل 

سهم معي مستقبالً في المي انية يُأ    ذا أردت منهفي نمو هذا الحساب 

العامة. األمر األسير الذي أحببت أ  أ طر   ليه هو أ  الحكومة منذ 

ر و طوير في هذا م أظهرت نية أ  يكو  هنا   غيي2017مطلع عام 

القانو ، ونحن بصفتنا أصحاب االستصاص التشريعي األصيل  قدمنا 

 20بهذه الرؤى، وحت  في اجتماعات مناقشة المي انية العامة للدولة أو 

األجيال القادمة لنا دائمًا نريد  طوير احتياطي مناقشة مستقبل حساب 

ل  ليات هذا الصندو ، وعدم  رله بدو   دارة مرل ية يكو  ج

اهتمامها هو ليف  ُنمي و ستثمر؛ حت  القيود التي قد  ُفرض من قبل 

ديوا  الرقابة المالية واإلدارية، ينبغي االجتما  والتفاهم بشأنها؛ الرقابة 
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الشديدة أو الرقابة التي  تجاو  حدود طبيعة االستثمار غير حميدة، ولن 

ي ال نقيد  ُجدي نفعًا، والبد أ  نقف عند  وابط وأحكام معينة لك

حرية االستثمار مادام القانو  ذا ه نص عل  أنه يجب أ  يكو  االستثمار 

 منًا، فعندما  ُطرح فكرة استثمار ما في منطقة ما في مكا  ما 

 5 كو  الوظيفة األلبر هي أ  يتم البحث والتقصي وفق اآلليات المعروفة 

ن درجات هل هو  من أم فيه درجة ملمعرفة دوليًا حول هذا االستثمار 

الخطورة ــ وفق  دارة المخاطر ــ وال يُمكن االستمرار فيه. أ من  عل  

المجلس أ   تم الموافقة عل  هذا االقتراح، وحين يحال  ل  هيئة التشريع 

واإلفتاء القانوني ويأ ي في صورة مشرو  قانو  يمكن مناقشة أي 

 10بقًا مع  فاصيل بال يادة أو النقصا ، ويمكن أ  نعقد اجتماعًا مُس

اإلسوا  في مجلس النواب حت   تبلور الفكرة وفق األسس والمبادئ 

 التي أُقيم عليها هذا االقتراح، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ سميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

والشكر موصول  ل  اإلسوة مقدمي هذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 جدال عل  أ  هذا المقترح يرمي  ل  أهداف نبيلة وطيبة، المقترح، ال

 20و ذا نظرنا  ل  مرئيات و ارة المالية فسنجد أنها ذلرت عددًا من 

المالحظات وفي نهاية هذه المالحظات طلبت من مجلسكم الموقر 

 عادة النظر في هذا المقترح لعدة اعتبارات ــ بعضها ذلرها األخ ف اد 

ـ يجب أ     سذ بعين االعتبار، وسصوصًا في ظل الو ع الحالي الحاجي ـ

 الذي  عاني منه المي انية العامة للدولة. نرى أنه في القانو  الحالي 
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ــ النافذ ــ يُقتطع دوالر واحد من سعر لل برميل نفط ي يد سعره عل  

. ي ظل هذه األو ا  لافٍ ومناسبدوالرًا، وأعتقد أ  هذا المبلغ ف 40

ست الدلتورة جهاد الفا ل  ل  أ  التوسع في  نشاء أيضًا أشارت األ

الهيئات ــ لما فهمت من حديثها ــ غير حميد، حيث  عاني األجه ة 

 5التنفيذية حاليًا من  رهل في عدد الهيئات والم سسات العامة، وبالتالي 

فإ  ذلك يشكل عبئًا لبيرًا عل  الموا نة العامة، والتوجه الحاصل اآل  

ات القليلة الما ية ــ هو  قليص عدد الهيئات وموظفيها، ــ وسالل السنو

ونحن في هذا المقترح نريد أ  نشكل مجلسًا الحتياطي األجيال القادمة. 

هذا المقترح ــ لما أشرت سابقًا ــ ذو أهداف نبيلة ومقدرة ولكن 

 10الظروف الحالية قد ال  سمح بإنشاء مثل هذا المجلس، وسصوصًا  ذا 

ار المالحظات والتحفظات التي أبد ها و ارة المالية. و عنا في االعتب

النقطة األسيرة، بودي أثناء مناقشة هذا المقترح ــ  ذا رأى مجلسكم 

الموقر الموافقة عليه ــ أ  يُضاف  ل  ديباجة هذا المقترح مرسوما ، 

 م، وشكرًا.2011لسنة  102م، ومرسوم رقم 2008لسنة  25مرسوم رقم 

 15 

 ــــس:الرئيـــــــــــ

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور منصور محمد سرحا . 

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 20أود أ  أ م صو ي  ل  أصوات اإلسوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

في  قديم الشكر الج يل  ل  المجموعة التي  قدمت بهذا االقتراح 

المتمي  والبالغ الخصوصية نظرًا  ل  ار باطه باألجيال القادمة، ولدي 

س ال أود أ  أطرحه عل  المجموعة التي  قدمت بهذا االقتراح: هل  م 

يقدموا هم اقتراحهم قبل أ   قدم  التنسيق بينهم وبين الحكومة عل  أ 
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الحكومة المشرو  الذي  عمل عل   عداده اآل ؟  ذا لا  الجواب )ال( 

فإذ  ما الحكمة من أ  يتقدموا عل  الحكومة في  قديم المشرو ؟! 

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ سالد حسين المسقطي. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

عندما نتكلم عن  وجه  ل  الحد من  سيدي الرئيس، شكرًا 

 10الهيئات والجهات التي  تصف باالستقالل فإنني أ عجب من طرح هذا 

الكالم في المجلس، نحن نتكلم اليوم عن مجلس احتياطي األجيال 

أمر قائم بالفعل، وليس مجلسًا سوف يُستحدث،  عوا هذا  وهوالقادمة 

أعتبر هذا المجلس هو أهم مجلس يجب  في االعتبار. الشيء اآلسر، أنا

أ  يحصل عل  االهتمام من قِبَّلِ مجلسنا؛ سالل السنوات العشر الما ية 

 15 600م  ل  ألثر من 2016 م استثمار و حصيل مبالغ وصلت في عام 

مليو  دوالر، واليوم المجلس يغطي نفقات  شغيله، ولل ما هنالك أننا 

االقتراح، واليوم هذا المجلس البد أسذنا في االعتبار ما جاء به مقدمو 

أ  يكو  له دور ألبر وألثر فاعلية بالنسبة  ل  محدودية المدسول 

الذي سيتوافر له سالل السنوات القادمة، يجب علينا أال نستهين بهذه 

 20الثروة التي هي من حق األجيال القادمة، وبحسب ما فهمت من مداسالت 

تقطا  من عوائد بيع النفط نظرًا اإلسوة األعضاء أنهم يطلبو  عدم االس

 ل  التوجه  ل   يادة المبلغ المعتمد المقدّر في المي انية لبيع النفط، 

وهذا غير صحيح، لقد ذلرت أ  أسعار النفط في السنوات العشر 

الما ية لم  كن هي األسعار المقدرة في المي انية، لهذا السبب لدينا 
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و ريبة عل  السلع، ويجب علينا اليوم  وجه  ل  فرض  ريبة انتقائية، 

أال نخر  بمي انية ألبر من حاجتنا، وهو األمر الذي أدى سالل السنوات 

الما ية  ل  اقترا نا، لماذا وصلنا  ل  االقتراض؟ ألننا  عودنا عل  

دوالرًا للبرميل، وهو  115السعر المقدر السابق نفسه الذي وصل  ل  

 5حيح، وهذا المقترح ــ في اعتقادنا سعر البيع الفعلي، واليوم  وجهنا ص

في اللجنة ــ ينسجم مع التوجه الحالي  ل   طبيق  ليات  نويع مصادر 

الدسل، وعليه أعتقد أننا البد أ  نعطي هذا المجلس ــ أعني مجلس 

 احتياطي األجيال القادمة ــ األهمية المطلوبة ألداء عمله، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

الرئيس التنفيذي ضل األخ  براهيم محمد أبل شكرًا،  ف 

 و ارة المالية. الحتياطي األجيال القادمة ب

 

 احتياطي صندوق الرئيس التنفيذي ل

 15 :ةــــيــالـــادمة بوزارة المــال القـــاألجي

صبحكم ا  بالخير، أحب أ  أو ح  شكرًا سيدي الرئيس، 

بع  المالحظات بخصوص مقترح اللجنة بأ   تم  عادة النظر في قانو  

احتياطي األجيال القادمة، مثلما  عرفو  االحتياطي شُكِلَّ في عام 

م بقانو ، وبدأ التخ ين فيه بحسب اإليرادات من النفط، حيث  م 2007

 20ل السنوات الما ية، ولكن  يدا  المبالغ في حسابات في البنو  سال

م 2014م بدأ االستثمار سار  البحرين، ومع بداية عام 2012من بداية 

بدأ النطا  الجغرافي لمحفظة االحتياطي يتوسع  وسعًا لبيرًا، حيث 

أصبحت لدينا استثمارات في األسوا  اآلسيوية واألوروبية واألمريكية، 

والطاقة المتجددة وأسهم في  و نوعت هذه االستثمارات بين البُنية التحتية
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سندات متقدمة،  نو  هذه المحفظة من ناحية جغرافية و عددية يحتا  

الحتياطي؛  قرير اللجنة بتعديل ل ل  لادر ألبر في اإلدارة التنفيذية 

قانو  االحتياطي نتفق معه في الحكومة ألننا اقترحنا  عادة  شكيل 

ه الداسلي، وطريقة نظام االحتياطي بحيث يمكن التوسع في نظام

 5التعامل مع االستثمارات الخارجية، وفتح الحسابات مع االستثمارات 

والبنو  الخارجية، أي أ  يكو  المجلس جهة اعتبارية متخصصة حت  

يُسهل عليها فتح الحسابات، فهي مثل و ارة  ستطيع فتح حسابات في 

عقارات، البنو  الخارجية، والتعامل مع األصول في المستقبل، مثل ال

ففي حالة شراء عقار ليف سيتم  سجيله؟! البد من  سجيله باسم جهة 

 10اعتبارية مستقلة، فهذا القرار نحن درسناه من ناحية  شغيلية داسلية 

عندنا سالل  دار ي لالحتياطي في السنوات األربع الما ية، ووجدنا أننا 

، وليست نحتا   ل  أ  نسهل أمورنا اإلدارية التنظيمية في هذا الشأ 

الفكرة هي التضخم في الجها  اإلداري، ولكن هذا األمر يعطينا 

الحرية لكي نعمل في االستثمارات الخارجية ونقوم بمتابعتها؛ لدينا 

Three time zones  15نعمل معها، األول اآلسيوي حيث يفتح السو  من 

، وهنا  11الساعة الخامسة ونتابعه، والوقت األوروبي من الساعة 

، ونحن رغم عددنا القليل مقسمو  لمتابعة هذه 4ي من الساعة األمريك

األسوا  العالمية مفتوحة في العطل الرسمية و عمل فإ  األمور، وغير هذا 

ونحن نتابعها ونواصل العمل، فاألمور التنظيمية التي سوف نقترحها في 

 20مشرو  الحكومة  ساعدنا في أداء مهامنا؛ هذه هي مالحظا ي من ناحية 

ية. بالنسبة  ل  استفسار األخ أحمد الحداد عن  نشاء مشاريع في  دار

البحرين، هنا  مشاريع  قام من قِبَّلِ شرلة ممتلكات في البحرين، 

ولكن نحن في االحتياطي قد نتوجه  ل  مشاريع ذات طبيعة ساصة 

جديدة مثل مصنع األنسولين، وهذا شيء جديد أسذناه عل  عا قنا 
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و   شاء ا  سيتم  نتا  األنسولين في البحرين  وأقررناه ونعمل عليه،

م، وهذه   افة جديدة  ل  الصناعات في البحرين 2019سالل عام 

 وباألسص صناعة األدوية، وشكرًا. 

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور أحمد سالم العري . 

 

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

والشكر موصول  ل  مقدمي االقتراح  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10ونيتهم الطيبة في هذا االقتراح بالتوجه  ل  الصناديق السيادية، وس الي: 

أنا ال أنس  أ  النفط سلعة نا بة ومنتهية سالل عقد أو عقد ونصف، 

واآل  هذا صندو  سيادي يعتمد عل  هذه السلعة النا بة، بينما التوجه 

يلة، مثل طاقة الشمس أو طاقة الرياح أو العالمي لله  ل  الطاقة البد

األموا ، فكيف  ستمر هذه الصناديق في االعتماد عل  أرباح السلعة 

 15هل دُرِ َّ هذا األمر من قبل مقدمي هذا االقتراح؟ سالل عقد والنا بة؟ 

أو عقد ونصف سوف يتجه العالم لله  ل  الطاقة البديلة، حت  السعودية 

ي اآل  الكثير من الدراسات الستبدال الطاقة ــ عل  سبيل المثال ــ  جر

النفطية و يجاد طاقة بديلة. أ م صو ي  ل  أصوات اإلسوة الذين حذروا 

وقالوا    هذا المقترح يحتا   ل  دراسة ألثر وسصوصًا األخ سميس 

 20 الرميحي واألخ ف اد الحاجي، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بن فضل البوعينين و ير ش و   شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم 

 مجلسي الشورى والنواب. 

 25 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أوالً: مثلما  فضل الكثير من اإلسوا   شكرًا سيدي الرئيس، 

ومثلما جاء في مرئيات و ارة المالية أنه بمعايير صندو  النقد الدولي 

أجل جعله  يعتبر هذا الصندو  صندوقًا سياديًا، وهنا  دراسات من

 5صندوقًا لالستقرار المالي في البحرين؛ وأرى التريث وعدم التسر  في 

التعديالت حت  نكوّ  الفكرة النهائية عن هذا المشرو ، وهذا ما 

 فضلت به األست الدلتورة جهاد الفا ل في بداية النقاش. ثانيًا: أنا 

ما لن أسر  عن مبدأ المو و ، ولكن بع  المواد لديها مبدأ، فعند

 40يتكلم عن استقطا  دوالر أمريكي واحد  ذا لا  سعر البرميل 

 10للبرميل، و ذا وصل  دوالرًا 80و 40دوالرًا، فالسعر الحالي هو ما بين 

دوالرًا للبرميل فسيصبح االستقطا  دوالرين. بعملية  80سعر البرميل  ل  

 مني  ألثر   قانًاحسابية بسيطة ــ وأعتقد أ  أغلب الموجودين 

، فحقل  قريبًا ألف برميل يوميًا 200ابيًا ــ البحرين  نتج حاليًا حس

 40حقل البحرين يتراوح ما بين  نتا  ، وألف برميل 150أبوسعفة ينتج 

 15دوالرًا للبرميل  120. سعر التوا   لمي انية الدولة هو ألف برميل 50و

أقتطع دوالرين  ذا لا  سعر البرميل  فكيف قريبًا،    لم يكن ألثر. 

دوالر حاليًا من المفترض أ  يتم اقتطا   ؟للبرميل دوالرًا 80 أعل  من

دوالرًا، في  40 عل  واحد من لل برميل يتم  نتاجه وبيعه بسعر ي يد

الما ية لم نتمكن من االقتطا  أل  سعر السنوات السنتين أو الثالث 

 20دوالرًا.  38و 35، حيث وصل  ل  ما بين دوالرًا 40البرميل لا  أقل من 

لو  كلمنا بأننا سوف نقتطع دوالرين  ذا لا  سعر البرميل أعل  من 

 12يوميًا، ونتكلم عن  ألف دوالر 400دوالرًا، فهنا نتكلم عن  80

سنويًا، ومن المفترض  مليو  دوالر 144شهريًا، ونتكلم عن  مليو  دوالر

نية الدولة، ولكن في هذا المقترح أ  يدسل نصف هذا المبلغ في مي ا
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لل هذا المبلغ سوف يذهب  ل  صندو  احتياطي األجيال القادمة، 

وأعتقد أ  هذا سيتسبب في سلل لبير في  يرادات الدولة، وهذه األرقام 

وا حة ويمكن للجميع أ  يحسبها؛ لذا أنا أ صور ــ لما  فضل األخ 

، فالفكرة ممتا ة، وعندما ف اد الحاجي ــ أ  الوقت غير مالئم حاليًا

 5نتكلم عن االستقاللية فحاليًا يدار هذا الصندو  من سالل و ارة المالية 

فقط، ولكننا نتكلم عن مجلس  دارة جديد، ومكافآت لمجلس 

اإلدارة، ومصروفات  شكيل هذا المجلس وغيرها من المصروفات 

منيت لو اإلدارية والمالية، وهنا أعتقد أننا سوف ندسل في مصروفات  

أنه سبق دراستها قبل المضي في هذا المقترح، ولكن أقول أيضًا    

 10التوجه المذلور في المادة الثانية من هذا القانو  سوف يكو  له  أثير 

 سلبي مباشر عل  مي انية الدولة في السنوات القادمة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .شكرًا،  فضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد 

 15 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

نحن ننظر اليوم  ل  ثالثة أمور  حديدًا،  شكرًا سيدي الرئيس، 

أوالً: استقالل الجها  أو الصندو . ثانيًا:  كوين أو  عادة  شكيل 

المجلس. ثالثًا: االستقطا . نحن نرل  عل  جانبين معينين ونغفل عن 

 20الجوانب األسرى. مسألة االستقالل مهمة جدًا، حيث  ننا نتكلم عن 

وهذه الصناديق السيادية سواء في  صندو  سيادي لما  فضل اإلسوا ،

أو مليارات الدوالرات. عندما  ماليينالمنطقة أو في دول العالم  حقق 

من هذه األرباح سوف يساهم  البيرً انتكلم عن الدين العام فإ  ج ءً

في  قليص الدين العام و نويع مصادر الدسل، ولذلك حفظ حق األجيال 

 25في ولم هنا عن أمر سلبي، القادمة في هذا المصدر، ونحن ال نتك
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مسألة االستقطا  لذلك ال نتكلم عن أمر سلبي، بل نتكلم عن مسألة 

 يجابية جدًا، فبالنسبة  ل  االستثمار سوف يحقق عوائد  يجابية  ساهم 

في  قليص الدين العام، أما بشأ  استقطا  مبلغ دوالر أو دوالرين، فإ  

اليوم، واستقطا  دوالرين  العمل به استقطا  دوالر أمريكي واحد جارٍ

 5هو اإل افة هنا، فاستثمار دوالرين عل  مبالغ لبيرة سوف يساهم في 

 خفيف الدين العام و قليصه وسداده، أفضل من أسذها وحرقها في 

الدين العام، فهذا يمكن أ  يكو  فيه نقاش. المسألة فوائد سداد 

عن  األسرى هي بخصوص  كوين مجلس اإلدارة، نحن نتكلم اليوم

ه، ونحن ءجها  فيه لفاءات وطنية عالية  دير هذا الجها  و طور أدا

 10بحاجة  ل  دعم هذه الكفاءات الوطنية بحيث  نج  و عمل بالشكل 

الصحيح، وهم بحاجة اليوم  ل  التوسع بشكل معقول، و ل    افة 

لوادر وطنية أسرى لمساعد هم، وهذه للها عناصر  يجابية يجب علينا 

مكن الصندو  من  أدية دوره بالشكل المطلوب. يمكن دعمها حت  يت

النظر  ل  االستقطاعات، ولذلك  ل  استقاللية الصندو  بشكل 

 15سلبي، ولذلك يمكن النظر  ليهما بشكل  يجابي. أعتقد أ  

اإليجابيات اليوم وا حة، فإعادة  كوينه، و م الكفاءات وأصحاب 

ا ، ومجلس اإلدارة االستصاص والخبرة سوف يساهما  في  طعيم الجه

بحاجة  ل  ذلك. الكفاءات الموجودة اليوم قادرة ولكنها  حتا   ل  

دعم، هذا ما أردت  و يحه. بخصوص االستقطا : الدوالر اليوم يُستقطع 

 20 600بلغت المبالغ الموجودة في الصندو  حوالي حيث ليتم استثماره، 

ستقطاعات القادمة مليو  دوالر، وهذه المبالغ  ستثمر،   افة  ل  أ  اال

مثل ) ديا( يادية سوف  حقق عوائد  يجابية أفضل. نتكلم عن صناديق س

 التي لديهافي أبوظبي، وصندو  النرويج، ومثل السعودية والكويت، 

صناديق سيادية  حقق اليوم أرباحًا  قدر بمئات الماليين، وبعضها  حقق 



 9المضبطة       م3/12/2017     ( 57)           4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

لها. نحن أيضًا المليارات لذلك، وأصبحت ج ءًا رئيسًا من  يرادات دو

لدينا اإلمكانيات، فالمبلغ الموجود بحاجة  ل  استثماره بشكل أفضل، 

وأ صور أ  دعمنا اليوم هذا المقترح و قراره سيشكل عنصرًا  يجابيًا، 

 وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور عبدالع ي  حسن أبل. 

 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 10لدي نقطتا  أود أ  أشير  ليهما  شكرًا سيدي الرئيس، 

و و يحهما لإلسوا . ما نسمعه اليوم هو حرص اإلسوا  المقدر عل  أال 

  يد الكلفة التشغيلية لهذا الصندو  القائم حاليًا، فقد أقرت الحكومة 

م 2018م مليوني دينار وليس دوالرًا، وفي سنة 2017الموقرة في مي انية 

ة ماليين دينار، فالحكومة مقدرة أهمية هذا الصندو ، وهذا أقرت ثالث

 15شيء جيد، وبالتالي  ادت الحكومة المي انية التشغيلية بنفسها بدو  أ  

نقترح ذلك، وذلك ليس من حساب الصندو  أصالً، و نما هو لرم من 

الحكومة الموقرة لكي يعمل هذا الصندو  بأفق أفضل، ولننظر  ل  

ذا الصندو  الموقر في أدائه لكل. دائمًا ما نقدم األثر الذي حققه ه

 وصيا نا بعدما يأ ينا التقرير، لا  الجها  اإلداري للصندو   ابعًا لو ارة 

 20المالية، ونحن في مجلسكم الموقر اقترحنا أ  يخر  هذا الصندو  من 

سروا جهدًا، د، فاإلسوا  لم يه حت  شراف الو ارة حت  يتفرغ لعمل

الي و ير المالية بنقل الجها  اإلداري من الو ارة  ل  وبالفعل قام مع

الصندو  نفسه، ولكن الحكومة  تكفل بمصاريفهم، فالحكومة 

استجابت لهذه الفكرة، وقلنا    سططكم في االستثمار يجب أ  

 25 تحسن، وبالفعل  م  حسين سططهم ــ فعالً ــ في االستثمار، واعتمدوا 
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 سرين لالستثمار مديرين دوا عل  لالستثمار، لما اعتم ينريعل  مد

 تمن الشرلات المتخصصة، فكل  وصية أو رأي قدمه المجلس  م

االستجابة له. ما نقوله اليوم ــ لما  فضل األخ الرئيس التنفيذي 

للصندو  الذي نعت  بتعيينه ــ هو أ  هنا  نقلة نوعية، فنحن اقترحنا أ  

 5ا االقتراح. المدير االستجابة لهذ تيكو  هنا  مدير  نفيذي، و م

 التنفيذي يقول اليوم    عمل الصندو   وسع، ولكن ماذا نشاهد؟! ثالثة

ن. اليوم للفة المستشارين  دفعها يمستشارفقط وثالثة  نيبحريني

الحكومة، فهل نقبل أ  يدفع للمستشارين وال يوظف البحرينيو ؟! لماذا 

المدنية يقولو     ال يوظف البحرينيو ؟ اإلسوا  في ديوا  الخدمة 

 10معاييرهم ال  نسجم مع المعايير التي يقولها األخ  براهيم أبل، فاألخ 

 براهيم أبل يقول لنا ــ مع احترامي و قديري لإلسوا  في ديوا  الخدمة 

المدنية ــ  نهم يقابلو  أشخاصًا ويوصو  بتعيينهم، ولكو  المعايير ال 

هنا بدعم هذا الصندو  ــ لما  توا   يتوقف التعيين!  ذ  نحن مطالبو  

وليست هنا   ، فضل اإلسوا  ــ من أجل  قدمه ولمصلحة األجيال القادمة

 15 أي للفة أبدًا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جمال محمد فخرو. 

 

 20 جمال محمد فخرو: العضو

 اإلسوا   قدموا باقتراح أعتقد أنه أ   في شكرًا سيدي الرئيس، 

وقته ومحله. لم يأتِ اإلسوا  بجديد، فقد سر  هذا الصندو  من هذا 

المجلس ــ وأعتقد أ  سعادة الو ير عندما لا  نائبًا يتذلر هذا 

المو و  ــ و نذا   م اال فا  عل  سصم دوالر واحد من  يرادات النفط 

 25بحكم أنه لانت هنا  فوائ  نفطية وقت  نشاء هذا الصندو ، ولا  
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سصم هذا الدوالر. و م  حديد الدوالر عل  اعتبار أنه مبلغ لن باإلمكا  

مي انية الدولة، ويمكن االستغناء عنه. اإلسوا  جاؤوا ليكو  مرهقًا 

اآل  بمقترح أعتقد أنه جيد ويستحق الدراسة من قبل الحكومة ومجلس 

النواب، وأيضًا من قبلنا نحن في مجلس الشورى. االقتراح فيه حولمة 

 5طي دورًا ألبر لمجلس اإلدارة، ويعطي دورًا ألبر للرقابة ألبر، ويع

سار  نطا  الحكومة أو من عل  أموال الصندو ، ويأ ي بشخصيات 

موظفي الحكومة لها با  لبير في  دارة األعمال المصرفية، وأنا أعتقد 

أ  لل هذه األمور  ستحق الدراسة من قبل اإلسوا  في الحكومة لكي 

رة عالية عل   دارة أموال  هتم باألجيال القادمة. نخر  بصندو  لديه سب

 10نحن ربما أسذنا هذه الفكرة من الكويت، فالكويت ــ لما ذلر 

األخ الدلتور أحمد العري  قبل قليل ــ النفط فيها قليل ونا ب، فهي 

من لل  %10ال  أسذ دوالرًا واحدًا من مدسول النفط فقط، بل  أسذ 

ن صندو  االحتياطي العام للدولة، فاليوم م %10 يرادات الدولة، و أسذ 

مليارات،  10مليار وحقق عوائد  قدر بـــ  100االحتياطي العام للدولة هو 

 15و حوله  ل  صندو  األجيال القادمة. الهدف من ذلك  %10فتأسذ منه 

هو  حقيق  نمية مستدامة بحيث  ننا في الفترة التي  كو  هنا  طفرة 

 ونوفرهاة؛ نأسذ ج ء من هذه األموال نفطية و كو  الفوائ  لبير

لمستقبل. أعتقد أ  أي  وفير لألموال الفائضة للمستقبل سيكو  ل

لمصلحة أبنائنا وأوالدنا وأحفادنا. للما حاولنا و ع قيود وشرو  في 

 20 دارة هذا الصندو  للما حافظنا ألثر عل  أموال األجيال القادمة. 

مليو   200بطلب  حويل نتذلر للنا عندما أ ت الحكومة م سرًا 

دينار لتمويل المي انية، و من النقاش العام والرأي العام الذي دار في 

المجلسين حول ذلك  م ذلر أ  هذا من أجل صندو  األجيال القادمة، 

مليو  دينار ولكن ال يمكن  حويله.  200مكا   قرا كم مبلغ اإلفب
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اهم في المو و ، ا خذوا قرارًا بوقف االستقطا  لمدة سنتين، وساعدن

رغم أ  المرسوم يقول )استقطع بشكل منتظم(، والقصد من ذلك أال 

 قلق الحكومة من أ  هذا الصندو  سوف يوقف عمليا ه، و نما يجب 

أ  نفكر جديًا، فإذا لانت لدينا فوائ  اليوم فيجب  حويلها  ل  

 5 المستقبل. نحن مع األسف الشديد نحول اآل  المستقبل  ل  ديو ، وال

نحول  ل  فوائ ، وبالتالي من المهم أ  نعمل هذا التوا  ، فإذا لانت 

لدينا فوائ  فيجب  حويلها  ل  المستقبل، و ذا لانت لدي ديو  فيجب 

أ  أعرف ليف أسددها اآل  من ظهر المستفيد منها وليس من ظهر 

الجيل القادم، وبالتالي أنا أرى أ  رأي اإلسوا  في اللجنة رأي صائب، 

 10ه مرفقًا الحكومة ليقوموا بدراسته، ويرجعوهب  ل  اإلسوا  في فليذ

بأفكارهم و رائهم، وسوف ندرسه نحن مع اإلسوا  في مجلس النواب، 

 وسوف نتخذ القرار األنسب للبحرين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو

أعتقد أ  المقترح  يجابي جدًا ويصب في  سيدي الرئيس،شكرًا  

مصلحة الوطن لألسباب اآل ية: أغلب مجالس االحتياطي في دول العالم 

 20من  4مجالس مستقلة، وعندما نطالب بشخصين من الجهة الحكومية و

ذوي الخبرة في االستثمار وفي األمور المالية من جهات غير حكومية 

سوا  بذلوا جهدًا بالعكس، اإلفي اإلسوا ، ال يعني أننا نشكك  فهذا

سروا جهدًا في ذلك، واليوم عندما اجتمعنا معهم شرحوا مشهودًا، ولم يد

لنا لثير من األمور، ولكن من المالحظ أ  هنا  شرلة  م  عيينها 

 25ألف دوالر لمدة سنتين، وذلك لإلشراف ولمساعدة جها   500بمبلغ 
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عليه مجلس ال يحتا   ل  مصاريف، الصندو . هذا الجها  الذي سنطلق 

فهنا   بديل من جها   ل  جها ، هذا أوالً. ثانيًا: الدوالر الواحد ال ائد 

دوالرًا، ما مدى  أثيره؟! لن ي ثر.  80عندما يصل سعر البرميل  ل  

دوالرًا للبرميل  م صرف  146الحظوا ــ سابقًا ــ عندما لا  سعر النفط 

 5واليوم عندما نستقطع دوالرًا واحدًا للجيل  الكثير منه ألمور لمالية،

الالحق وألبنائنا فهذا ال شيء. اليوم أنا الحظت من سالل أسئلتي لإلسوا  

يصرف ويستثمر من االحتياطي داسل البحرين، لماذا ال أستثمر  %13أ  

صناعات أمن  ال أبدأ لماذا ؟  لدي ثقة في وطنيوك  ألثر،  ذا ال

في دول العالم.  ذ   فقط والباقي %13 ؟غذائي، وصناعات  حويلية

 10غير حكوميين لديهم سبرة في االستثمار و دارة  4من   كوين مجلس

 األموال سيفيد المجلس، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ سالد حسين المسقطي. 
 15 

 خالد حسين المسقطي: العضو

 جابة سريعة عن لالم سعادة و ير ش و   سيدي الرئيس،شكرًا  

. جاءنا بأرقام وعملية حسابية ــ واألرقام التي الشورى والنواب مجلسي

ذلرها صحيحة ــ من أنه عند اقتطا  دوالر بحسب الكمية المصدرة 

 20دوالرًا للبرميل فيقتطع دوالرا .  80وليست المنتجة، و ذا ار فعت فو  الـ 

، هل أسذت ة ثانيةه فات سعادة الو ير أ  يحسبها بطريقلكن أعتقد أن

هذه األموال بصدد الصرف ــ لما فهمت من لالمه ــ أم بصدد 

االستثمار؟ منذ  نشاء هذا الحساب لنا نأسذ األموال ونستثمرها، 

 لية جديدة،  هنا فنستثمر ج ءًا لبيرًا منها داسل البلد، واليوم 

 25ال القادمة نعم، وصندو  للتوا   نعم. صندو  سيادي نعم، صندو  األجي
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فهذه األموال المستثمرة هي لصالح البحرين، وعندما جاء مقدمو االقتراح 

بتعديل مجلس اإلدارة و طويره ما ذلر ه الحكومة في ردها عليه أنه 

ال ير فع  ل  المستوى المطلوب من قبلهم،  رلوا لل األمور األسرى 

التي  م  قديمها من قبل مقدمي  ورل وا عل  مادة فقط من المواد

 5من الالئحة الداسلية،  94االقتراح والخاصة باالقتطا . أذلرلم بالمادة 

فنحن نتكلم عن الفكرة ال المواد، وا فقنا في جلسات سابقة عل  

مناقشة الفكرة، والحمد   لم أسمع اليوم من المداسالت أ  أحدًا 

ه، نحن في  سر دور  د هذه الفكرة. أرجولم أعطوا المو و  حق

انعقاد ولما  فضل األخ جمال فخرو أنه عندما يذهب المقترح  ل  

 10الحكومة سيأسذ  لية، وعندما يأ ي في صورة مشرو  قانو   ل  

المجلس سنناق  المواد نقاشًا صحيحًا. رجاء ال  قتلوا هذا المقترح الذي 

 سيطور عمل هذا المجلس واستثمارا ه وسيكو  لخير هذا البلد،

 وشكرًا.
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 20األخ سالد المسقطي يقول نأسذ دوالرين  شكرًا سيدي الرئيس، 

متألدو  لالستثمار، سذ مي انية الدولة واستثمرها وهات الضعف. نحن 

أنها  ستثمر ولكن أي استقطا  من المي انية أو أي سلل في المي انية 

أو عج  أثناء استثمارها سيمثل دينًا عل  األجيال القادمة وليس فائدة. 

أيضًا  علمو  وبالذات لجنة الش و  المالية واالقتصادية أ  هنا   عديالً 

ـ من  4عل  المادة  ـ وهو اقتراح من مجلس النواب ـ  25م 2006لسنة  28قانو  ـ
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بشأ  قانو  احتياطي األجيال القادمة يمس  قريبًا مادة أساسية في مقترح 

القانو  الذي نناقشه اليوم وهو  شكيل مجلس اإلدارة. مقترح مجلس 

قضية  عادة  أعني ،النواب لم يوافق عليه مجلس الشورى بحسب علمي

إلدارة، طبعًا التشكيل ونوعيات األشخاص الذين يشارلو  في مجلس ا

 5في هذه الحالة من الم لد أنه  ذا  مسك مجلس الشورى برأيه بعد 

الجولة الثانية يذهب القانو   ل  المجلس الوطني، فهنا  مادة أساسية 

لها عالقة بمقترح قانو  اليوم سوف  نظر قريبًا في مجلسكم  ذا رأى 

ة هذا معاليكم و عها عل  جدول األعمال فهي لها عالقة بمجلس  دار

الصندو . أيضًا لو دمج التقريرا  أو أسذ هذا في االعتبار فاألمر راجع 

 10 لمجلس الموقر، وشكرًا.ل ليكم وللجنة و

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ سالد حسين المسقطي. 
 

 15 العضو خالد حسين المسقطي:

ش و  مجلسي أحب أ  أطمئن سعادة و ير  شكرًا سيدي الرئيس، 

أ  اللجنة متمسكة بمس وليا ها بحسب الالئحة  رى والنوابالشو

الداسلية، وفعالً لما  فضلت سعادة الو ير نحن أسذنا في االعتبار ما 

جاء من  عديل من مجلس النواب، وهنا   عديل من مجلس الشورى، 

 20هذا فعالً ال يتعارض أبدًا مع فكرة هذا المقترح، ووهنا   نسيق بينهما، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 25 مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أنا أقول  نه يتعارض مع رأي مجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

النواب أي لن يكو  هنا  ا فا ، فإذا ا فقتم عل  رفع هذا المو و  

كومة فلنحل المشكلة المتر بة عل  قرار مجلس النواب  ل  الح

 5المخالف لقرار مجلس الشورى في قضية  شكيل مجلس  دارة صندو  

 األجيال القادمة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست دالل جاسم ال ايد.  

 10 

 العضو دالل جاسم الزايد:

ش و  ه سعادة و ير بخصوص ما أشار  لي شكرًا سيدي الرئيس، 

حول اقتراح مجلس النواب الذي قُدم في  مجلسي الشورى والنواب

م، فقد لا  أسا  هذا االقتراح هو  عادة التشكيل بحيث 2016

 15يكو  ج ء منه من الحكومة، وطلبوا انضمام عدد من جامعة البحرين 

والقطا  الخاص، وهذه اإلشكالية التي حالت دو  قبوله، لكن لما 

خ سالد المسقطي أ  و ارة المالية متفقة عل  فكرة الحاجة  فضل األ

همة م ل  التطوير. أشكر األخ الدلتور عبدالع ي  أبل فقد أثار نقطة 

جدًا وأطلب من لجنة الش و  المالية واالقتصادية أ   عقد اجتماعًا مع 

 20ديوا  الخدمة المدنية وو ارة المالية. نحن نعرف أ  نهج الدولة اآل  هو 

ي الكفاءات الوطنية، باإل افة  ل  أنه  م احتساب أ  بع  الكوادر  بن

غير البحرينية  شكل عبئًا لبيرًا عل  المي انية العامة للدولة باعتبار 

أنها قد  جلب شخصًا للتوظيف و كو  مل مة بأ   كفل أسر ه من 

ناحية المسكن والمدار  والتأمين الصحي وغيره، فإذا لانت لدينا 

 25الخدمة ديوا  شترطها يءات وطنية وهنا  معايير و وابط اليوم لفا
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يجب اآل  أ   تالق ، وهذه المعايير يجب أ   عد الكوادر فالمدنية 

البحرينية و رى ليف  نطبق عليها هذه المعايير والمواصفات واألحكام 

حت  يتم االستثمار ليس في الصندو  فقط بل في الكوادر الوطنية 

ا الصندو  أيضًا، وهذا نهج حكومي و شريعي، القائمة عل   دارة هذ

 5وهذه رغبتهما في  حالل الكوادر الوطنية، فهذه من األمور التي بإمكا  

اللجنة أ   بحثها. وأشكر مرة أسرى األخ الدلتور عبدالع ي  أبل ألنه 

 هم في هذا الجانب، وشكرًا.ملفت نظرنا  ل  أمر 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10الرئيس التنفيذي لصندو  شكرًا،  فضل األخ  براهيم محمد أبل  

 احتياطي األجيال القادمة.

 

 :الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي األجيال القادمة

هنا  مالحظتا : أوالً: بالنسبة  ل  أ   الرئيس، معاليشكرًا  

 15، نحن نأسذ في االعتبار  و يع %15نسبة االستثمار في البحرين 

ول العالم، لمية نسب معينة، دراسة نسبة المخاطر فيها، المحفظة ح

والسيولة. مالحظة إلنشاء مشاريع ومصانع في البحرين لالحتياطي، وقت 

 نشائها ال يمكن أ   كو  لها سيولة. ثانيًا: بخصوص مالحظات 

التوظيف، نحن عملنا مع ديوا  الخدمة المدنية سالل السنتين الما يتين 

 20عنا داسلية للهيكل التنظيمي لالحتياطي، وو إلعادة الهيكلة ال

 نشاء  دار ين:  دارة االستثمار، و دارة مقترحات لثيرة  جاوبوا معها مثل 

العمليات المالية بر بة مدير، وصدر المرسوم بإنشاء ها ين اإلدار ين، 

ونحن سائرو  معهم لو ع  فاصيل األنظمة لهذه اإلدارات، من  منها 

و فاصيل لكل األقسام، والتواصل  (AUDITE)قسم للتدقيق وقسم 

 25مباشر بيننا وبين ديوا  الخدمة المدنية بخصوص هذه األمور. لنا في 
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السابق نطلب  وظيف شخص لديه سبرة ــ وليس شهادة ــ في االستثمار، 

ولكن ال يمكن و عه عل  الهيكل التنظيمي، واآل  ننظر في الهيكل 

سالت والتعاو  مع الديوا  بهذا التنظيمي منذ سنتين من سالل المرا

 الخصوص، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 10مقترح بقانو  احتياطي األجيال القادمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

يستحق منا الكالم الذي قيل وألثر. في للمة لانت  قال: )نبي 

شيء ذسر( هذا ذسر للوطن ولألجيال، هذا الذسر الذي يجب أ  نحافظ 

سبب جهد ب هفوائدي  عيشه األجيال القادمة و ستفيد من عليه لك

و نميته؛ أل  الحكومة  بة الحساالكفاءات واإلدارات التي ستقوم بإدار

 15دعمه وحاول في يوم من األيام ستقول ج ى ا  سيرًا من فكر فيه و

، فهو يستحق ويستحق ألثر. الكل  كلم  يادة العوائد والدسل

ولالمه جميل ويستحق التأمل والنظر فيه. األخ جمال فخرو  كلم 

األرقام والعوائد بطريقة يجب  عرضبطريقة حسابية وعلمية ألاديمية، 

أ  نلتفت  ليها، نحن نقول    الحكومة   دي واجبها وهذا االحتياطي 

 20سيأسذ من أموالها لكنه لن يذهب هباء بل سيبق  عند الحكومة، 

فربما  قترض منه في يوم من األيام، أو  دعمه بطريقة لتطويره ألثر. 

معتدلة يفترض منا  أنا أقول    المقترح جميل، والكل  كلم بطريقة

دعمه ودعم ما يطوره، وأعيد وألرر أ  علينا دعم هذا المقترح ألنه 

 ذسر لألجيال وللوطن، وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

عل  للٍ أشكرلم عل  هذا النقاش الطويل الذي فتح شكرًا،  

أعيننا عل  أمور لثيرة ربما لانت غائبة عنا، والشيء المتفق عليه من 

م هو وجوب  طوير هذا القانو  الذي يحكم هذه الم سسة سواء نقاشك

 5لا  من سلطة  شريعية أو من الحكومة الموقرة. فاآل  النقاش حول 

السماح بنظر فكرة االقتراح بقانو  من حيث المبدأ؛ ألنها ستذهب ــ 

بعد الموافقة ــ  ل  الحكومة الموقرة لصياغتها، وسيكو  لها رأي فيه 

أيضًا، ومن ثم سيأ ي اال فا  لما هو في مصلحة الوطن  ولمجلس النواب

ليوم بع  التفاصيل، وعندما يأ ي في صورة بشكل عام. ناقشنا ا

 10مشرو  قانو  وربما  أ ي الحكومة بمشرو  قانو  بخصوصه أيضًا، وقد 

يدمجا ، وربما يأ ي اإلسوا  في مجلس النواب باقتراحات قد  دمج 

نو ، فالجميع حريص عل  مصلحة الوطن و ناق  لح مة  طور هذا القا

ومصلحة األجيال القادمة والحالية. نحن مدرلو  لحقيقة األ مة المالية 

م يد من الترشيد لالتي نمر بها ولكن رب  ارة نافعة، فقد نفعتنا 

 15والبحث عن البدائل و نويع مصادر الدسل، وهذه هي سياسة الدولة. هل 

 هنا  مالحظات أسرى؟ 

 

 الحظات()ال توجد م 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل يوافق المجلس عل  جوا  نظر االقتراح بقانو ؟  

 

 )أغلبية موافقة(

 

 



 9المضبطة       م3/12/2017     ( 68)           4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضل األخ سالد حسين المسقطي.  .ذلك ذ  يُقر  

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 5أشكر اإلسوا  واألسوات أعضاء المجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

 عل  دعمهم لفكرة المقترح، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

لذلك الحكومة   يد المقترح، وللنا متفقو  عل  شكرًا،  

 10بهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع ولل ما فيه مصلحة وطنية. 

  .الجلسة أرفع. وبذلك جميعًاهذه الجلسة، أشكرلم  بنود جدول أعمال

 

 

 (ظهرًا 12:40)رفعت الجلسة عند الساعة 

 15 

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام لمجلس الشورى

 

 

 20 


