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 مضبطة الجلسة الحادية عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 11الرقـم:    

 هـ1439ربيع الثاني  6 التاريخ:  

 م2017ديسمبر  24     

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

 س منسادالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد ال

م، 2017هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 1439ربيع الثاني  شهر

 20علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد 

 الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

 



 11المضبطة   م24/12/2017            )2(   4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

ـــــــ اد. ــــــــ ــــــــ ـــــــم بهـ ـــــــد  براهيـــــــــ ــــــــ  العضو أحمـــــــــ

 الــــد تور أحمــــد ســــــــــــالم العري .العضـــــــــو 

ــــــحــــــداد. ــــــدي ال ــــــه ــــــد م ــــــعضــــــــــــــو أحــــــم  ال

بنمحمــــد. ل عيــــل ا لعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــا  ا

ـــــمـــــهـــــ  . ـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد ال  ال

ــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــا  مــــــحــــــمــــــد فــــــ ــــــرو.  ال

ــــي.  الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــب

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســــــــــــلـــــمـــــا .

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــ ــــــيــــــا .

 الـــــــعضــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا  عـــــــبـــــــاس.

 الـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

ـــعضـــــــــــو  ــــالــــد  حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي. ال

 الـــــعضــــــــــــو  ـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســــــــــــلـــــم.

 الـــــعضــــــــــــو  ـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيــــحــــي.

ـــــاعـــــي. ـــــن ـــــم ـــــد ال ـــــ  أحـــــم ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

ـــــــر . ـــــــدا  ف ـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا ع  ال

 الــــــعضـــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد الــــــكــــــواري.

 الـــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة  ــــلــــيــــل الــــمــــ يــــد.

 العضــــــــو الــــد تور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

ـــحــــارنــــة. ـــب ـــر صــــــــــــاد  ال ـــي ـــعضـــــــــــو ســـــــــــم  ال

ــــد تورة ســــــــوســــــــن حــــاجي  قوي.  العضــــــــو ال

 و صـــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.الــــــعضـــــــــــــ

ـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.  الـــعضـــــــــــو عــــاد  عـــبــــدال

ــر. ــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــي  ال
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 العضـــــــــو الــــد تور عبــــدالع ي  حســـــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الــد تور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــا .

ــــــي عــــــيســــــــــــــ  أحــــــمــــــد. ــــــعضــــــــــــــو عــــــل  ال

 العضــــــــو الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

ــــــحــــــاجــــــي. ــــــد ال ــــــ اد أحــــــم ــــــعضــــــــــــــو ف  ال

 علي حســــــــن علي. العضــــــــو الــــد تور محمــــد

 العضــــــــو الـــد تور محمـــد علي محمـــد ال  اعي.

 العضــــــــو الــد تور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي  ضــــــــــوري.

ــــــمــــــحــــــمــــــود. ــــــي ال ــــــوار عــــــل ــــــعضــــــــــــــو ن  ال

 الــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ .

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

سعادة السيد ومة هذا وقد مثل الحك األمين العام لمجلس الشورى.

 غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 5  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

  الدا لية: من و ارة 

 باإلدارة والسالمة الحماية  ابط محمد سعد نور النقيب -1

 . المدني للدفا  العامة

 اال صا  فر  رئيس النجار عبدالع ي  فيصل أو  المال م -2

 10 .والنواب الشورى مجلسي مع والمتابعة

 والسالمة الحماية  ابط عاد  الحسن صالح مهندس المال م -3

 .المدني للدفا  العامة باإلدارة
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  المالية: من و ارة 

محمد حميد مدير  دارة العالقات االقتصادية  ساميالسيد  -1

 ال ارجية. 

حتياطي السيد  براهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لصندو  ا -2

 5 األجيا  القادمة. 

السيد هشام  سماعيل السعد القائم بأعما  رئيس العمليات المالية  -3

 بصندو  احتياطي األجيا  القادمة.

بصندو   الشي ة لطيفة بنت حمد     ليفة  داري محافظ استثمارية -4

 احتياطي األجيا  القادمة. 

 10 اقتصادي أو .  ليفة الشيخ عبدا  بن  براهيم    -5

 

   الكهرباء والماء: ش و   و ارةمن 

 للتو يعاتالتنفيذي  الرئيس نائبمحمد ف رو  عدنا السيد  -1

 . بهيئة الكهرباء والماء و دمات المشتر ين

 15 عبدا  أحمد عبدا  المستشار القانوني.  الد تور -2

 

  ش و  مجلسي الشورى والنواب:من و ارة 

 لش و  المساعد الو يل العيد محمد عبدالعظيمالسيد  -1

  .والنواب الشورى مجلسي

 20 السيد أ بر جاسم عاشور مستشار قانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 

 ما حضرها الد تور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والد تورة فو ية 
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المساعد لش و  العالقات واإلعالم يوسف الجيب األمين العام 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والد تور عصام عبدالوهاب البر نجي 

أعضاء هيئة عدد من تشارين القانونيين بالمجلس، وسرئيس هيئة الم

 5مديري المستشارين القانونيين بالمجلس،  ما حضرها عدد من 

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل  ير، نفتتح 

من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  ةالجلسة الحادية عشر

الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة 

 السابقة.  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 15 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

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

 ل من أصحاب السعادة: دال  جاسم ال ايد في مهمة رسمية بتكليف 

الد تورة جهاد عبدا  الفا ل لظرف صحي طارئ منّ ومن المجلس، 

 20السيد  ياء يحي  الموسوي للسفر  ار  وا  عليها بالصحة والعافية، 

وهاب عبدالحسن المنصور لوفاة المغفور لها بإذ  ا  عبدالوالمملكة، 

 ، وشكرًا.ابنة عمه  عال 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 
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 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

   حظات عليها؟فهل هنا  مال مضبطة الجلسة السابقة،

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس

لدينا بيا  بمناسبة أعياد  . ذ   قر المضبطة  ما وردت  ليكم 

الميالد المجيدة وقرب حلو  العام الميالدي الجديد، و ل عام وأنتم 

 ب ير،  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 10 

 العام للمجلس: األمين

أعياد مجلس الشورى بمناسبة  بيا  شكرًا سيدي الرئيس، 

: بمناسبة قرب حلو  العام الميالدي الجديدقرب و ،المجيدةالميالد 

يطيب لنا  حلو  أعياد الميالد المجيدة وحلو  العام الميالدي الجديد،

 15في مجلس الشورى أ  نرفع أسم   يات التهاني والتبريكات  ل  مقام 

البالد  عاهلرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس      ليفة حض

المفدى، و ل  صاحب السمو الملكي األمير  ليفة بن سلما      ليفة 

و ل  صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن  ،رئيس الو راء الموقر

حمد     ليفة ولي العهد نائب القائد األعل  النائب األو  لرئيس مجلس 

 20والعالم  ،ا  ورعاهم، و ل  شعب البحرين الكريم الو راء حفظهم

بالعطاء  ا حافالًأجمع، داعين المول  العلي القدير أ  يكو  عامً

واإلنجا ات للسير نحو  حقيق التطلعات عل  الصعد  افة، التي نسع  

 ليها جميعًا من أجل م يد من التطور والنماء.  ما ال يفو نا أ  نتقدم 

د المجيدة، بأحر التهاني والتبريكات لجميع   واننا مناسبة أعياد الميالب

 25داعين المول  العلي  ،المسيحيين في مملكة البحرين ودو  العالم  افة
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مديدة بال ير  االقدير أ  يعيد عل  جميع المسيحيين هذه المناسبة أعوامً

لإلعراب عن والمبار ة منته ين هذه المناسبات الكريمة  والبر ات.

و طلعا نا في أ   سود قيم ال ير والتسامح والمحبة واإل اء بين  مالنا 

 .، وشكرًابني البشر  افة، وأ  يعم األمن والسالم ربو  العالم أجمع
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وأنا بدوري أ قدم بتهنئة  اصة  ل  األ ت هالة فاي  شكرًا،  

 اي .  فضلي األ ت هالة رم ي فبمناسبة عيد الميالد المجيد، 
 

 10 العضو هالة رمزي فايز:

اإل وة ال مالء في المجلس ــ وعل   أشكرو شكرًا سيدي الرئيس، 

رأسهم معاليكم ــ حيث ال يفو كم  رسا  هذه التهنئة  ل  المسيحيين في 

البحرين  ل عام، والشكر موصو   ل  ال مالء وال ميالت األعضاء و ل 

من هنأني بعيد الميالد المجيد.  لمة بسيطة أقولها بهذه المناسبة: أ قدم 

 15صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس      ليفة  بج يل الشكر واالمتنا   ل 

عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه عل  ما يتمتع به المسيحيو  في 

البحرين من حرية ممارسة شعائرهم الدينية بكل أما  وسالم، فمبادرات 

جاللة الملك حفظه ا  الكثيرة لترسيخ ثقافة التعاي  والتسامح  ثيرة 

 مرات حوار األديا  والثقافات، و سمية  رسي أذ ر منها: استضافة م 

 20الملك حمد في جامعة السبين ا اإليطالية لتدريس الحوار والسالم والتفاهم 

بين األديا ، وم  رًا  طال   عال  مملكة البحرين ومر   الملك حمد 

للحوار بين األديا  والتعاي  السلمي في لوس أنجلوس بالواليات المتحدة 

ا  صب في هدف واحد، وهو نشر قيم التعاي  والتسامح األمريكية، و له

بين الناس،  يمانًا من جاللته بأ  العالم سيكو  أ ثر أمانًا وا دهارًا  ذا 

 25 علم  يف يستوعب التماي ات بين األفراد باعتبارها عنصر قوة ودعم 
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، وأ  الحرية الدينية  عتبر حالً حقيقيًا  للعديد من أ بر و كامل بين الناس

تحديات وأهمها اإلرهاب الذي يهدد العالم ويعاني منه الكثير من الشعوب، ال

 ما أ قدم بالشكر الج يل  ل  صاحب السمو الملكي األمير  ليفة بن 

سلما      ليفة رئيس الو راء الموقر، وصاحب السمو الملكي األمير سلما  

 5لرئيس مجلس بن حمد     ليفة ولي العهد نائب القائد األعل  النائب األو  

الو راء حفظهما ا  عل   حقيق رؤية جاللة الملك المفدى في  رسيخ قيم 

التعاي  والتسامح بين الناس، هذه القيم التي  تماش  مع روح األديا  التي 

 دعو  ل  المحبة والسالم، والتي عرف بها شعب البحرين الكريم من قديم 

منطقة والعالم وجعلت ال ما ، والتي مي ت شعب البحرين بين شعوب ال

 10مملكة البحرين واحة جاذبة للكثير من م تلف الجنسيات واألديا  

واألطياف. أدام ا  عل  مملكة البحرين الغالية وقياد ها الحكيمة وشعبها 

 الكريم نعمة األمن والسالم، و ل عام والجميع بألف  ير وسالم، 

 وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا،  

 فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام بالرسائل الواردة، 

 للمجلس. 

 

 20 العام للمجلس: األمين

معالي السيد  رسالةشكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة:  

ه   ليه أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انت

مجلس النواب حو  قرار مجلس الشورى ب صوص مشرو  قانو  بشأ  

منح نسبة من أرا ي الدفا  البحري للمشاريع اإلسكانية )المعد في 



 11المضبطة   م24/12/2017            )9(   4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

المقدم من مجلس النواب(.  «بصيغته المعدلة» وء االقتراح بقانو  

 .وشكرًا والبيئة، العامة المرافق لجنة  ل   حالته  مت وقد

 

 ـــــــس:الرئيــــــــ

 5قبل البدء بجدو  جلسة اليوم نود أ  نرحب ببنا نا شكرًا،  

طالبات مدرسة أم  لثوم اإلعدادية للبنات ومعلما هن في مجلس 

الشورى، متمنين أ   حقق هذه ال يارة  ل ما من شأنه أ  يلبي  طلعات 

الطالبات من الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من  اللها يتمكنّ من 

  عل  سير العملية التشريعية بالمملكة، م  دين أ  هذه االطال

 10ال يارات  أ ي  من ما  وليه و ارة التربية والتعليم ألبنائنا وبنا نا الطلبة 

والطالبات من اهتمام ورعاية دائمة للوقوف عن  ثب عل  احتياجا هم 

لمعرفة عملية سن القوانين والتشريعات في المملكة، متمنين لهن دوام 

وفيق والنجاح، فأهالً وسهالً بكن في مجلس الشورى. ننتقل اآل   ل  الت

البند التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة  قرير لجنة الش و  

 15ال ارجية والدفا  واألمن الوطني ب صوص مشرو  قانو  بالتصديق عل  

البرو و و  المعد  ال فاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة 

بشأ   جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب المالي من  جمهورية الفلبين

الضرائب بالنسبة للضرائب عل  الد ل ورأس الما ، المرافق للمرسوم 

م، وأطلب من األخ  الد محمد المسلم مقرر اللجنة 2017( لسنة 45رقم )

 20 التوجه  ل  المنصة فليتفضل.

     

 خالد محمد المسلم:  العضو

بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في شكرًا سيدي الرئيس،  

 المضبطة.

 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (67صفحة  /1)انظر الملحق 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ اآل  بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  

  فضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 15 خالد محمد المسلم:  العضو

قانو  الاللجنة مشرو    دارستشكرًا سيدي الرئيس،      

بالتصديق عل  البرو و و  المعد  ال فاقية حكومة مملكة البحرين 

ة الفلبين بشأ   جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب وحكومة جمهوري

المرافق  ،من الضرائب بالنسبة للضرائب عل  الد ل ورأس الما 

 20م، وقد  م  باد  وجهات النظر بشأنه من 2017( لسنة 45للمرسوم رقم )

قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي و ارة ال ارجية، وممثلي 

القانوني للجنة، واطلعت اللجنة عل  رأي لجنة و ارة المالية، والمستشار 

الش و  التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م  دًا سالمة 

مشرو  القانو  من الناحيتين الدستورية والقانونية،  ما اطلعت عل  

 25قرار مجلس النواب ومرفقا ه بشأ  مشرو  القانو ، وعل  رأي  ل من: 
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 ــفضالً عن الديباجة  ــ و تألف اال فاقية مالية.و ارة ال ارجية، وو ارة ال

فبراير  14( النص عل  أنه اعتبارًا من 1 ضمنت المادة ) مواد،( 3من )

أصبحت البحرين  عرف بمملكة البحرين، في حين نصت  م،2002

( عل    افة مادة جديدة لال فاقية المشار  ليها والمتعلقة 2المادة )

 5(  جراءات 3بأحكام  باد  المعلومات الضريبية، بينما بينت المادة )

 البرو و و  أ اللجنة  رأتد و  البرو و و  حي  النفاذ و نهائه. و

الموقعة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين  فاقيةاال   عديل  ل  يهدف

بشأ   جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب من  م2001نوفمبر  7في 

 مع لتتماش  وذلك ،الضرائب بالنسبة للضرائب عل  الد ل ورأس الما 

 10 في( OECD) والتنمية االقتصادي التعاو  لمنظمة المحدثة المعايير

  أ يدها من قبل مجموعة العشرين التي  م  الضريبي، المجا 

(G 20 ومعايير المنتدى العالمي للشفافية و باد  المعلومات الضريبية ،)

(G F T I.)   صدر بقانو  يوحيث  نه يل م لنفاذ هذا البرو و و  أ

( من الدستور، فقد أعدت 37 عماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة )

 15رو  قانو  بالتصديق عل  هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مش

من ماد ين،  ضمنت  ــ فضالً عن الديباجةــ ، الذي يتألف البرو و و 

وعليه  وصي  والثانية مادة  نفيذية. البرو و و ،األول  التصديق عل  

اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  قانو  بالتصديق عل  

ين وحكومة البرو و و  المعد  ال فاقية حكومة مملكة البحر

 20جمهورية الفلبين بشأ   جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب من الضرائب 

( 45المرافق للمرسوم رقم ) ،بالنسبة للضرائب عل  الد ل ورأس الما 

م، والموافقة عل  مواد المشرو   ما وردت في الجدو  2017لسنة 

 ، وشكرًا.المرفق
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 :الرئيـــــــــــــــس

  ميس حمد الرميحي. فضل األخ شكرًا، هل هنا  مالحظات؟  

 

 خميس حمد الرميحي:  العضو

 5، أسعد ا  صباحكم جميعًا بكل  ير. شكرًا سيدي الرئيس       

ليست لدي مالحظات عل  اال فاقية من حيث المبادئ واألسس، ولكن 

م 2001في الديباجة نصّ عل  أ  اال فاقية  م التوقيع عليها في عام 

عندما  ا  مسم  البحرين دولة البحرين، وفي الديباجة  م ذ ر دولة 

البحرين فمن المفترض أ  يتم  غيير هذه الديباجة من دولة البحرين  ل  

 10مملكة البحرين، حيث    هذا االسم قديم واال فاقية قديمة، واألجدى 

سبب جوهري لإلبقاء عل  هذا ال فاقية. فإذا  ا  هنا  أي أ   عد  ا

 األخ مقرر اللجنة  و يح ذلك، وشكرًا.فأ من  من االسم، 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا،  فضلي األ ت  هوة محمد الكواري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

أود أ  أستو ح من الحكومة الموقرة  شكرًا سيدي الرئيس، 

صادرات بشأ  صادرات مملكة البحرين، حيث ذ ر في اال فاقية أ  

 20لكة البحرين  ل  جمهورية الفلبين هي: األلمنيوم ال ام، والنسيج مم

وغير ذلك، فهل نصدر هذه القطني الثقيل، والنسيج المطاطي ال فيف، 

 األنوا  من ال امات؟ وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 5صباح ال ير جميعًا، بدايةً أود أ  أ وجه  شكرًا سيدي الرئيس، 

بالشكر  ل  لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني عل  

مجهودها في  عداد التقرير.    هذا البرو و و  مهم جدًا بالنسبة  ل  

العالقات االقتصادية واالستثمارية بين مملكة البحرين وجمهورية 

جالية  بيرة من العما  الفلبينيين  الفلبين، و ما يعلم الجميع أ  هنا 

 10الذين يعملو  في مملكة البحرين في جميع المجاالت، وبحسب  حصائية 

ألف عامل فلبيني يعمل في مملكة البحرين،  56م هنا  ما يقارب 2015

ألف عامل،  60م وربما ار فع هذا العدد  ل  2017ونحن اآل  في نهاية 

ادالً  جاريًا في جميع المجاالت،  ببين البلدين و ما يعلم الجميع أ  

الغذائية،  أهم واردات مملكة البحرين من جمهورية الفلبين هي: الموادو

 15والمنتوجات ال راعية، والحاويات، واألجه ة اإللكترونية، والبالستيك 

والمطا ، والمنتوجات الورقية، وقطع غيار الطائرات والدراجات النارية، 

، وغيرها من المواد، وفي المقابل يةوالمنتوجات ال شبية، واألحذ

مملكة البحرين  صدّر  ل  الفلبين المشتقات النفطية واأللمنيوم 

وغيرهما، وس الي  ل  الحكومة الموقرة ما هو مي ا  الواردات 

 20والصادرات بالنسبة  ل  مملكة البحرين وجمهورية الفلبين؟ بمعن  هل 

رين أ ثر من الصادرات الواردات من جمهورية الفلبين  ل  مملكة البح

من مملكة البحرين  ل  جمهورية الفلبين؟ وهل مي ا  الواردات لصالح 

 البحرين أم لصالح جمهورية الفلبين؟ وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

 الشورى والنواب. 

 

 5 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

بالنسبة  ل  استفسار األخ  ميس  شكرًا سيدي الرئيس، 

ا فاقية الرميحي بشأ  ما ذ ر في الديباجة، فقد أشارت الديباجة  ل  

 جنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب عل  

الد ل ورأس الما  بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية 

 10 ميس الرميحي يقصد هذا المو ع، فهذا  ذا  ا  األخ  الفلبين،

المو ع ال يمكن  غييره؛ أل  اال فاقية وقعت عندما  ا  مسم  مملكة 

البحرين هو دولة البحرين، ويالحظ أنه في الفقرة الثانية من الديباجة 

>وعل  البرو و و  المعد  ال فاقية حكومة مملكة ذُ ر التالي: 

؛ أل  البرو و و  المعد  وقع في <...البحرين وحكومة جمهورية الفلبين

 15م، وبالتالي في المو ع األو  المسم  صحيح عندما  انت 2017

مملكة البحرين  حت مسم  دولة قبل التعديل الدستوري، والمو ع 

الثاني أيضًا صحيح عندما  م  غيير المسم   ل  مملكة البحرين، ولذلك 

 ال أعتقد أ  هنا  مكانًا للتعديل، وشكرًا.

 

 20 ـــــــــــــــس:الرئي

شكرًا،  فضل األخ السيد سامي محمد حميد مدير  دارة  

 . بو ارة المالية العالقات االقتصادية ال ارجية
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 مدير إدارة العالقات االقتصادية

 :ةـــــــــــــوزارة الماليـــب الخارجية

لدي ثالث نقا  للرد عل  استفسارات  سيدي الرئيس، شكرًا 

اإل وة األعضاء. أوالً:  ما  فضل سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى 

 5م 2001والنواب، فإ  ا فاقية  جنب اال دوا  الضريبي التي وقعت في عام 

هي ا فاقية دولية، وأي  غيير في اال فاقيات الدولية بما في ذلك 

أ  يكو  عن طريق ا فاقية أ رى المسميات أو النصوص أو المواد البد 

أو برو و و    ر أو رسائل متبادلة بين البلدين، وبالتالي ال يمكن أ  

م،   افة  ل  أ  هذه 2001نغير اآل  في الديباجة التي وقعت في عام 

 10الممارسة معتادة في جميع اال فاقيات التي مرت بهذا التغيير. ثانيًا: 

نسيج القطني الثقيل، والنسيج الصادرات مملكة البحرين من ب صوص 

، فإ  مملكة البحرين ال  نتج القطن وال  نتج المطاطي ال فيف

المطا ، ولكن القطا  ال اص في مملكة البحرين يستورد الكثير 

من المواد األولية من ال ار ، ويقوم بعمليات  صنيعية أو   افات 

 15ثالثًا: يبلغ  صنيعية عل  هذه المواد ويعيد  صديرها  ل  دو  العالم. 

مليو  دينار،  11الحجم التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين 

 وحجم الواردات هو لصالح جمهورية الفلبين، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات أ رى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 القانو  من حيث المبدأ؟هل يوافق المجلس عل  مشرو   
 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 10 خالد محمد المسلم: العضو

بالتعديل الوارد في  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   :ديباجةال 

 التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟الديباجةهل هنا  مالحظات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 بتعديل اللجنة؟ الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة( 

 الرئيـــــــــــــــس:

، األول وننتقل اآل   ل  المادة  بتعديل اللجنة. الديباجة ذ   ُقر  

 25  فضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو خالد محمد المسلم:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  :األول المادة  

 من الحكومة.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو خالد محمد المسلم:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة الثانية: 

 20 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 25 )ال توجد مالحظات( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 المجلس عليه في مجموعه؟ مشرو  القانو ، فهل يوافق
 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .القادمة الجلسة فيسوف نأ ذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو   

التقرير اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة وننتقل 

 15بإ افة بشأ  مشرو  قانو   التكميلي األو  للجنة المرافق العامة والبيئة

م في 1996( لسنة 1( مكررًا  ل  المرسوم بقانو  رقم )6مادة برقم )

أطلب ، وم2015( لسنة 29شأ  الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم )

 من األخ علي عيس  أحمد مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.

 

 20 العضو علي عيسى أحمد:

التقرير ومرفقا ه في شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت  

 المضبطة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (83صفحة  /2)انظر الملحق 
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 15 دارست اللجنة مواد مشرو  القانو  ، شكرًا سيدي الرئيس 

بحضور و ارة الدا لية وهيئة الكهرباء والماء،  ما بحثت اللجنة أوجه 

المالحظات التي  م  بداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس 

 22جلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ أثناء مناقشة مشرو  القانو  في ال

وبعد االطال  عل  المقترح الذي  قدمت به هيئة  م.2017 توبر أ

 20الكهرباء والماء بشأ  مشرو  القانو ، وعل  قرار مجلس النواب الموقر 

ومرفقا ه، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة واالستما   ل   راء ومالحظات 

 بنت اللجنة مقترح هيئة  س،المستشار القانوني لش و  اللجا  بالمجل

دو  »الكهرباء والماء القتناعها بوجاهته، حيث  م   افة عبارة 

في بداية المادة  «اإل ال  بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانو    ر
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األول ، مع  عادة صياغة المادة بحيث يتم التفريق بين المنا   المشتر ة 

ما  م  بني مقترح مجلس والمحالت األ رى فيما يتعلق بالعقوبة،  

النواب بالنسبة للمسا ن والمحالت األ رى غير المسا ن الجماعية أو 

المشتر ة فيما  م  بني مقترح الحكومة فيما يتعلق بالمسا ن 

 5وعليه  وصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ  الجماعية أو المشتر ة.

رسوم بقانو  ( مكررًا  ل  الم6عل  مشرو  قانو  بإ افة مادة برقم )

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

م بعد  جراء التعديالت المناسبة عل  المادة األول  منه 2015( لسنة 29)

، واألمر معروض عل  مجلسكم  ما وردت  فصيالً في الجدو  المرفق

 10 الموقر، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األ ت جميلة علي سلما .  مالحظات؟  فضلي هل هنا شكرًا،  

 

 15 العضو جميلة علي سلمان:

بدايةً أ وجه بالشكر  ل  اللجنة عل  هذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

المجهود و حكام صياغة نصوص المواد، و    انت لدي بع  

المالحظات بشأ  النصوص سأ ناولها الحقًا عند مناقشة المواد.    هذا 

( مكررًا  ل  المرسوم 6برقم )المشرو  بقانو  ال اص بإ افة مادة 

 20من المشاريع  اء والماءم في شأ  الكهرب1996( لسنة 1بقانو  رقم )

المهمة، و    أ رت اإل افة  ال أنها  انت  رورية. هذا المشرو  

بقانو  ر ب ج اءات عل  عدة أفعا ، مثل ا تالس الماء والكهرباء، 

واستهال  الكهرباء والماء بالغ  والتدليس وغيرهما من األفعا ، 

فهذه ولكن لألسف هذه األفعا  لم  جرم عل  الرغم من أهميتها، 

 25األفعا  هي المسبب األو  في حصو  الحوادث القا لة التي ذهب  حيتها 
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الكثير وب اصة من العمالة الوافدة، والتي  انت من أسبابها سوء 

التمديدات واألحما  ال ائدة عل  الكهرباء وغيرها. صحيح أ  الحكومة 

قامت بعدة  دابير منها  شكيل لجنة و ارية مكلفة بدراسة هذه 

ة، ولكنني أرى أ  المشكلة لم  حل بشكل جذري عل  الرغم المشكل

 5من أ  اللجنة قامت بفحص مسا ن العما ، وأحالت الكثير من 

  الم الفين  ل  النيابة العامة، و  افة هذه المادة قد  شكل رادعًا و 

 أ  يكو  هنا   شريع، ويفترض  نت أرى أ  هذا الراد  غير  افٍ

لتفادي الم الفات التي قد  سبب حوادث ينظم سكن العمالة الوافدة 

مميتة، بحيث  ستطيع الحكومة أ   حكم رقابتها عل  هذه المسا ن 

 10بشكل متكامل. في ال تام أرى  رورة الموافقة عل   وصية اللجنة و   

 انت لدي بع  المالحظات التي سأ طر   ليها عند مناقشة المواد، 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ،  فضلي األ ت سامية  ليل الم يد. شكرًا 

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

بدوري أشيد بجهود اللجنة و وصيا ها  شكرًا سيدي الرئيس، 

وبجهود الجهات األ رى المشار ة في  عداد مشرو  القانو . أحب أ  

 20م بشأ  الكهرباء 1996( لسنة 1أشير  ل  أ  المرسوم بقانو  رقم )

ا لماهية المسا ن المشتر ة أو الجماعية مما والماء لم يتضمن  عريفً 

يتعين معه  فراد الفقرة األ يرة من النص المقترح لتعريف ماهية 

المسا ن المشتر ة أو الجماعية، وأرى أ  هذا التعريف مكانه 

م 1996( لسنة 1الصحيح هو المادة األول  من المرسوم بقانو  رقم )

 25( مكررًا هي 6المقترحة برقم ) باعتبارها مادة التعريفات؛ أل  المادة
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في األصل مادة عقابية  قرر أحكامًا وقواعد عقابية ألفعا  يجرمها 

 القانو ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصو   ل  اإل وة في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الموقرة عل  الجهد الطيب الذي بذ  في  عداد هذا التقرير، ولكن 

 10 نت أ من  عل  اإل وة في اللجنة الموقرة لو أنهم أوردوا نص المادة 

 تكلم  6أ  التعديل طرأ عل  العقوبات، وأعلم أ  المادة  ، هم ذ روا6

تي  فو  طاقة األسال  الكهربائية عن التمديدات ال اطئة واألحما  ال

وأمور أ رى، و نت أ من  لو أ  اإل وة في اللجنة الموقرة ذ روا 

حت  نستد  عل  أ  العقوبات  تناسب وهذا الجرم، وبالتالي  6المادة 

 15يكو  هنا   واؤم بين الجرم والعقوبة. النص هنا نص عقابي ولم يذ ر 

 ير، و نت أ من  ذ ره ولو عل  سبيل التذ 6النص األصلي للمادة 

 حت   تم الموافقة عل  هذه العقوبة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

والشكر موصو   ل  لجنة المرافق العامة  شكرًا سيدي الرئيس، 

قوبات للذين مكررًا وهي ب صوص الع 6والبيئة. أنا مع  عديل المادة 



 11المضبطة   م24/12/2017            )23(   4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 ما سبق أ  ذ ر ــ ي الفو  اإلمدادات الكهربائية، ولكن أعتقد 

أ  هذا ال يكفي، وأود أ  أذ ر نقطة مهمة ــ بع  األعضاء الكرام 

هنا وهي   ص منا   العمالة الوافدة: بحسب ما ذ ر سعادة و ير العمل 

مالة ألف من   للع 37والش و  االجتماعية يوم أمس فإ  هنا  ما يقارب 

 5الوافدة جلها في المنامة والمحر ، فكيف لهيئة الكهرباء والماء أ  

 راقب مثل هذه المنا  ؟ يستأجرو  هذه المنا   ويحولو  الكراجات 

)الطبيالت(  ل  غرف ويمددو  لها الكهرباء، فكيف للسلطات 

الم تصة في الحكومة الموقرة أ   د ل و راقب ه الء؟ أعتقد أ  هذه 

جدًا، وفي الو ع الحالي ال أعتقد أ  الجهات المعنية في مسألة  طرة 

 10الحكومة الموقرة  ستطيع أ   قوم بواجبها بشكل جيد في مراقبة 

ه الء. نقطة أ رى، نحن نشاهد في عدة مناطق في البحرين أ  هنا  

متر، يمددو  سلكًا  هربائيًا  ل  )طبيلة(  500 مديدات  صل  ل  

 تعرض لل طر و مر عل  ذلك أشهر،  ويحولونها  ل  مجلس والناس

والس ا  هنا: أين الجهات المعنية من هذه األ طار؟ هنا  أطفا  نساء، 

 15و ذا سقط هذا السلك فسي دي ذلك  ل  وجود  حايا، وبودي أ  يجيبني 

اإل وة في هيئة الكهرباء والماء أو و ارة الدا لية عن هذه 

 االستفسارات، و شكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

أوالً هذا  عديل عل  مرسوم بقانو ، و مت  شكرًا سيدي الرئيس، 

 حالته  ل  اللجنة بعد موافقة اإل وة في مجلس النواب الموقر ، ونحن 

 25راء اإل وة عندما باإل افات والتعديل وافقنا وعدلنا واستمعنا لبع   
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عرض في المرة األول ، وأ ذنا بالتعديل القانوني  بين حد أدن  وحد 

أعل  بالنسبة  ل  الج اءات في هذا القانو . وب صوص الم الفات،  ذا 

 نا سنتكلم عن الم الف الذي يجلس في )طبيلة( ويحولها  ل  مجلس 

فات فنحن ال نتكلم عن الوافد أو السكن الجماعي، بل عن م ال

 5 ثيرة، وهنا  جهات مس ولة عنها، وهنا  قوانين و شريعات  حكمها 

غير التعديل الذي أجر ه اللجنة عل  مشرو  القانو . وفيما يتعلق ببع  

ما طرح عن مو و  السكن الجماعي أو المشتر ، فقد عُرف في متن 

من غير أ   5هذا التعديل بأنه السكن الذي يقطنه أفراد ي يدو  عل  

هم صلة قرابة  ل  الدرجة الرابعة، حت  التأجير والم الفة والتأجير  ر بط

 10بالباطن و قسيم الج اءات عل  الم الفين سيأ ي ذ ر  ل ذلك في 

مواد القانو ، وأعتقد أ  اللجنة استأنست برأي اإل وة في هيئة 

الكهرباء والماء، وهذه هي المرة الثانية أو الثالثة التي  ناق  فيها 

ا التعديل، وعندما نأ ي  ل  مواد القانو  فسنجد فيها شرحًا اللجنة هذ

 مفصالً لجميع األسئلة التي طرحت، وشكرًا.
 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 20بداية أشكر رئيس اللجنة واللجنة عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

موافقتهم عل  مشرو  القانو . لدي وجهة نظر، عادة الم الفات التي لها 

عالقة بالكهرباء  تمثل في مسا ن العمالة الوافدة، وليست في البيوت 

المنتظمة التي   ضع إلشراف صاحب المن   نفسه الذي ي اف من أي 

 ل، أما في مسا ن العمالة  مديدات قد  سبب له حرائق أو مشا

 25الوافدة فال يتم النظر  ل  المشا ل التي قد  حدث نتيجة العمل الذي 
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يقومو  به، ولذلك  جد في الغرفة أ ثر من ش ص و ل ش ص لديه 

ويمد التوصيالت ال اصة به، وهذا يسبب  حميل طاقة ها فه ال اص 

 بطية  أ بر من الطاقة الم صصة للغرفة. في جميع القوانين هنا 

قضائية، فلدى الو ارات مفتشو  قضائيو  لديهم حق الضبطية 

 5القضائية، والس ا : فهل لدى و ارة الكهرباء والماء مثل ه الء المفتشين 

الذين يستطيعو  د و  المسا ن باعتبار أ  لديهم صالحية الضبطية 

القضائية أم أنهم مفتشو  عاديو ؟ أعتقد أ  الو ارة لو  ادت عدد ه الء 

المفتشين فباإلمكا  أ  نقلل الم الفات، فالهدف ليس العقوبات بل 

 وقف ما سيتر ب عل  هذه الم الفات، وشكرًا.
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي حسن علي. 
 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 15بدوري أشكر جميع المتدا لين عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

ر أهمية هذه المادة ودور اللجنة في  عداد الصياغة النهائية لها. ذ 

عندما نظرنا في هذه المادة بعد اإلعادة حاولنا أ  نكو  متوا نين في 

النص و صوصًا فيما يتعلق بالعقوبات، والمالحظ أ  في نص المادة 

الموجود أمامكم  درجًا في العقوبات من الم الفة األول   ل  حالة العود 

 20م الحالة الثالثة عندما  كو  المسا ن مشتر ة، ونحن ننظر  ل  ث

هذا المو و  باعتبار أنه مو و  مهم، حيث  شكل التوصيالت 

الكهربائية و وصيالت المياه الم الفة عدم سالمة للبيوت واألما ن 

الموصلة فيها،  ما  سبب في  ثير من األحيا   هدارًا للطاقة، فالبد 

  هذه الم الفات، ولكن ما يهم في األمر هنا هو من  يجاد عقوبات عل

 25التدر  في العقوبة، فلم  حاو  اللجنة أ   ضع عقوبة قاسية في حا  
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الم الفة األول ، وقد و عت اللجنة الم الفة األشد وهي الحبس عندما 

يعود الش ص  ل  هذه الم الفة، وأيضًا شددت الم الفة عندما  كو  

لمسا ن المشتر ة فيها عدد أ بر هنا  مسا ن مشتر ة، أل  ا

من األرواح أو السا نين، وراعت الصياغة هذا األمر،  ما راعت 

 5التوفيق بين النص  ما ورد من الحكومة والنص المحا  من مجلس 

النواب، وصاغت نصًا  وفيقيًا. ب صوص األسئلة التي طرحها بع  

أ  األمر  اإل وة، األخ أحمد الحداد سأ  عن مسا ن العمالة، وأعتقد

يشملها، فيمكن أ   صنف من  من المسا ن األ رى، حيث    

المسكن الذي  سكنه العمالة يعتبر في واقع األمر مسكنًا. أما فيما 

 10بتعلق بالضبطية القضائية فهنا  نص في القانو  يجي  لو ارة الكهرباء 

والماء  يفاد المفتشين للضبطية القضائية، ويمكن أ  يقوم ممثلو هيئة 

 لكهرباء والماء بالتعليق بشكل أ بر عل  هذا المو و ، وشكرًا.ا

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15نائب الرئيس التنفيذي  محمد ف رو عدنا شكرًا،  فضل األخ  

 .بهيئة الكهرباء والماءو دمات المشتر ين للتو يعات 

 

 وخدمات نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات 

 اء:ـــاء والمـــــالكهربة ــــبهيئالمشتركـــين 

 20سنوات ونحن  5هذا القانو  مرت  شكرًا سيدي الرئيس، 

نناقشه، ووجدنا  جاوبًا  بيرًا من اإل وة في لجنة المرافق العامة والبيئة 

في مجلس الشورى، الذين في النهاية  وافقوا ــ  قريبًا ــ معنا عل  

ونحن ليس  القانو ، وقد  كو  هنا  بع  المالحظات والتعديالت

لدينا مانع، ولكن بحسب  بر نا الفنية ووجودنا في الموقع نعلم األمر 
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 مامًا، فقرارا نا لم  كن قرارات نظرية، حيث قد ينظر مستشار قانوني 

في جهة أ رى  ل  األمر بشكل نظري، ولكن نحن من في الموقع 

يكو  ونعلم األمر، وأعتقد أ  ما  وصلنا  ليه مع اإل وة في اللجنة قد 

هو األنسب، وطبعًا بعد موافقتكم، وسيعود مرة أ رى  ل  مجلس 

 5النواب. أعتقد أ  هذا هو األنسب، وفيه  فرقة بين الم الف بإ افة 

أحما  وبين الم الف في مسكن عما  أو مشتر    دي م الفته  ل  

حوادث  طرة ومميتة  ما حدث في السابق، ونحن فصلنا بين األمرين، 

 %80و ، ولو شددنا العقوبة عل  الجميع فقد يكو  و ففنا عل  األ

من البحرينيين م الفين، فمن سيضيف مكيفًا قد يصبح م الفًا، و ذا 

 10طبقنا القانو  حرفيًا فسيسبب ذلك مشا ل، وقد  وصلنا  ل  حلو  

معقولة أل  الهدف هو رد  األش اص الذين ير كبو  الم الفات التي 

المفتشين، نحن عادة نفت  عل     دي  ل  حوادث مميتة. ب صوص

البيوت السكنية أو أي منشأة قبل  وصيل الكهرباء  ليها، وبعد التوصيل 

األو  ليس لدينا  لية للمتابعة سنويًا أو بعد فترة معنية، والهدف من 

 15القانو  هو رد  الم الفين، واليوم عندما ير كب ش ص جريمة ــ وأنا 

يعاقب بحسب القانو ، ووجود لن أراقب  ل ش ص ــ و بطناه فإنه 

هذا القانو  ــ  ذا  م  قراره ــ سيكو  رادعًا وسيسهل العملية وسيحقق 

الرد  للم الفين. طبعًا لدينا مفتشو  وموظفو  لديهم صالحية الضبطية 

القضائية، ولكن هذا القانو  سوف ي يد صالحيا هم. وفي حالة وجود 

 20)فيال(  ل  مسكن مشتر ، ش ص م الف، مثالً: ش ص حوَّّ  بيتًا أو 

فمن المفترض أ  يكو  للبلدية دور، و ذلك و ارة الدا لية والدفا  

المدني، ونحن قد ال نعلم ماذا حدث في البيت، ودورنا يظهر  ذا ذهبنا 

و شفنا عل  الموقع، و ذا  م  قرار القانو  فإنه سيساعد في  بط 

 العملية  لها، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات أ رى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.
 

 15 علي عيسى أحمد: العضو

 ما جاءت من  الديباجة وصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 الحكومة.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 ؟الديباجةهل هنا  مالحظات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

،  فضل األخ مقرر األول . وننتقل اآل   ل  المادة الديباجة ذ   ُقر  

 اللجنة.

 

 5 علي عيسى أحمد: العضو

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة بالتعديل  المادة األول : 

 الوارد في التقرير.

 

 :ـــــــــــــسالرئيــ

 10األخ  ميس حمد   فضل هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

صدر المادة ــ وهو التعديل الذي أ يف  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15 ل  المادة ــ هو نص غريب لم  عهد السلطة التشريعية ذ ره، والنص 

« ة أشد ينص عليه قانو    ر...مع عدم اإل ال  بأي عقوب»المعهود هو 

لم  عهده السلطة التشريعية، وعليه أطلب « دو  اإل ال ...»بينما نص: 

 أ  يُعدّ  النص حت  يتواءم مع النصوص والقوانين األ رى، وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور عبدالع ي  حسن أبل. 

 

 ل:العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أب

أسعد ا  صباحكم جميعًا بكل ال ير  شكرًا سيدي الرئيس، 

 25، وهي التي ( مكررًا6من المادة )والسرور،  عليقي عل  الفقرة الثالثة 
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، والماُلحظ «وفي المسا ن المشتر ة أو الجماعية...» بدأ بعبارة: 

 تعدد الغرامة بالنسبة »أ  المشرو  األساسي يقو  في ج ء من المادة: 

، ما «للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم الم الفة الشاغلين للسكن

 ل  « كالمستهل»يعني أ  اللجنة غيّرت النص في مو عين، أوالً غيروا 

 5من   ر الفقرة، « الشاغلين للسكن»، و ذلك حذفوا «الم الف»

أو من يسكن « المستأجر»يشمل عمليًا « المستهلك»وأعتقد أ   عبير 

في المحل، وهم هنا بالفعل يتحدثو  عن مسا ن قد  كو  جماعية 

قد يشمل  «المُ الف»ولكنها في الغالب مستأجرة، في حين أ   عبير 

ط و نما المالك  ذلك، وأعتقد أنه  ا  ينبغي ليس المستهلك فق

 10التدقيق في هذا المو و ؛ واألهم في هذا التعديل هو حذف عبارة 

 تعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك »،    ورود عبارة «الشاغلين للسكن»

سببه هو « بتعدد من وقعت في شأنهم الم الفة الشاغلين للسكن

قد يعني « اغلين للسكنالش» عري  حيا هم لل طر، وحذف عبارة 

شمو  المحيطين أو الدولة، وهذا عدم  حديد، وأعتقد أ  اإل وة قد 

 15أرى أ   عادة النظر في هذا  .عنهم الحاجة  ل   بقاء هذه العبارة تغاب

 المو و  أفضل، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 20 

 العضو جميلة علي سلمان:

مكررًا  6األفعا  المجرمة في المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

فسنجد أنه يقو :  6من المادة  2، ولو قرأنا البند 2والبند  1 شمل البند 

عدم مطابقة المعدات واألجه ة والتمديدات الدا لية لشرو  »
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، أنا أ فق مع اللجنة في صياغة النص في اإلجما ، ولكن «السالمة

لة  جريم فعل عدم مطابقة المعدات واألجه ة أ تلف معهم في مسأ

لشرو  السالمة، وأعتقد أنكم  تساءلو  لماذا أ تلف مع هذه الج ئية؟! 

أقو     مطابقة المعدات واألجه ة لشرو  السالمة ال أ حمل أنا 

 5المستهلك  بعا ها، وأجرّم  ذا  انت هذه المعدات والسلع غير مطابقة 

ص بهذه الطريقة؛ المستهلك حسن النية، لشرو  السالمة، أنا أفهم الن

حين يشتري سلعًا غير مطابقة لمواصفات السالمة، فإنه ال ذنب له في 

ذلك، فكيف يُعاقب  ذا  م ا تشاف أ  هذه السلع والمعدات غير 

مطابقة لشرو  السالمة بينما هنا  جهات حكومية م تصة هي التي 

 10من أ  السلع والمواد  يقع عل  عا قها الدور الرقابي وعليها التأ د

الكهربائية واألجه ة ال  د ل البلد  ال  ذا  انت مطابقة لشرو  

لسنة  9السالمة؟! مثل  دارة المواصفات، وذلك بحسب القانو  رقم 

م بشأ  المواصفات والمقاييس، و ذلك  دارة الجمار ، هذه هي 2016

نا يُمكن الجهات التي عليها أ   تأ د من سالمة األجه ة والمعدات، أ

 15أ  أعاقب الش ص  ذا  انت التمديدات الدا لية للعقار غير مطابقة 

لشرو  السالمة، أو  ذا أقام  مديدات دا لية بدو   ر يص من الو ارة، 

ألنه بحسب التقارير الصادرة عن الدفا  المدني وو ارة الدا لية أ ثر 

 الحوادث نا جة عن عدم العناية بالتوصيالت الكهربائية، وعمل

 وصيالت   افية بدو   ر يص، و يادة األحما  الكهربائية بما يفو  

 20المصرح بها، و كدس العمالة، وعدم  وافر وسائل السالمة ومنافذ 

وم ار  الطوارئ، ولكن بالنسبة  ل  مسألة السلع والمعدات التي 

اشتريها من السو  أرى أ  المستهلك غير مس و  عن التأ د من 

ترض أ   ُفحص و تأ د الجهات المس ولة من أنها سالمتها، و نما المف

مطابقة لالشتراطات الفنية للسو  المحلي، باإل افة  ل  االشتراطات 
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والمواصفات التي  ُطبق في دو  مجلس التعاو  ال ليجي أل  هنا  

 اشتراطات فنية؛ وبالتالي عندما رأيت النص الذي أقره مجلس النواب 

ياغة الكُلية ــ رأيت أنهم  انوا دقيقين ــ و    نت أ تلف معه في الص

يُعاقب بغرامة ال »جدًا، حيث جاء في نص الفقرة الثانية التي أقروها: 

 5 جاو  ألف دينار  ل من أقام  مديدات  هربائية بدو  التر يص الال م 

، فهم راعوا أ  المستهلك غير «أو غير مطابقة لشرو  السالمة...

 ذا  انت غير مطابقة لشرو  مس و  عن األجه ة الكهربائية 

السالمة، و نما هو مس و  فقط عن ار كابه أفعاالً مثل التمديدات أو 

غيرها التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة أو الفقرة )ب( في ج ئية 

 10معينة؛ لذلك أرى  رورة  عادة النص  ل  اللجنة لبحث هذه المالحظة، 

س الرميحي و ذلك األخ الد تور باإل افة  ل  ما  طر   ليه األخ  مي

عبدالع ي  أبل فهو جدير بالمالحظة، وهنا  صعوبة في مسألة  بط 

النص أثناء الجلسة، وعليه أرجو  عادة النص  ل  اللجنة لم يد من 

 الدراسة، وشكرًا. 

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشكرًا،  فضل األخ  

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 20لدي مالحظة عل   الم األ ت جميلة  الرئيس،شكرًا سيدي  

سلما ، بع  السلع أحيانًا  كو  صالحة لالست دام في مكا  وغير 

صالحة لالست دام في مكا    ر، وهذا األمر مل م به المستهلك وليس 

هيئة المقاييس؛ قد  كو  بع  األدوات صالحة لالستهال  مع اإلنارة 

مع المكيف، ما أعنيه أ  السلعة  مثالً، ولكنها غير صالحة لالست دام
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قد  كو  مطابقة للمواصفات والمقاييس ولكن في مكا  معين وليس 

 في  ل مكا ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5« الم الف»الكالم هنا عن أنكم غير م  لمة شكرًا،  

المس ولية، فر ًا أ  ش صًا استأجر بيتًا « المستهلك»لتم وحمّ

وصاحب العقار هو الم الف للتمديدات، وأ   عما ، ست دمه سكنًا لليل

واست دم هذا البيت فكيف ُيعاقب « المستهلك»المستأجر، الذي هو 

لكنا رجعنا « الم الف»لو است دمنا  لمة  ؟!عل  جُرمٍ ار كبه غيره

 10 ل  من قام بالتمديدات من األساس، أي صاحب العقار، أما أ  ير كب 

لها للمستهلك الذي أ   بحُسن نية فهذا صاحب العقار الم الفة ثم نحم

 طأ، هو استأجر بيتًا ولم يعرف أ  هنا  م الفات؛ في اعتقادي أ  

المو و  بالفعل فيه بع  الجوانب التي  حتا   ل  صياغة محكمة حت  

نستطيع أ  نحدد المس و  عن الم الفة سواء  ا  المستهلك أو صاحب 

 15بالنسبة  ل  األجه ة التي  ُبا  في  العقار أو غيرهما. أما قضية الم الفة

األسوا  فنحن نقو   نها قد  كو  م الفة للمواصفات من قبل البائع أو 

من قبل المستهلك، وهنا  الكثيرو  اليوم يستوردو  أشياء ليست من 

، و نما من ال ار ، من الدو  المجاورة أو من غيرها، ةالسو  المحلي

في اعتقادي أ  ما أثير من  الم وه الء أيضًا يتحملو  المس ولية؛ 

 20بالفعل بحاجة  ل   عادة مراجعة بحيث نحدد المس ولية بشكل دقيق، 

وسوف أعطي الكلمة لمن  بق  من اإل وا  طالبي الحديث ثم القرار 

لكم في أ   رجع المادة  ل  اللجنة أم ال، وذلك بدالً من أ  ند ل 

قة مع النص بشكل  عديالت عل  المادة في الجلسة قد ال  أ ي متس

  فضل األخ الد تور محمد علي حسن علي.سليم  ما نتمن ، 

 25 
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

سوف أعلق عل  المالحظات الثالث،  شكرًا سيدي الرئيس، 

المالحظة األول  التي أوردها األخ  ميس الرميحي فيما يتعلق بنص: 

، « ال  بأي عقوبة أشدمع عدم اإل»أو « دو  اإل ال  بأي عقوبة أشد»

 5يجو  في الحالتين، فال يوجد نص يستطيع أحد أ  أعتقد أ  هذا األمر 

يقو   نه النص النهائي المتفق عليه، جرت العادة في بع  األحيا  أ  

 كو  العبارة هكذا، وفي أحيا  أ رى يكو  النص اآل ر، فال 

سبة  ل  مشكلة في النص الوارد في المادة معالي الرئيس. أما بالن

النقطة التي ذ رها األخ الد تور عبدالع ي  أبل وذ ر ها أنت معالي 

 10الرئيس، فنقو   نه بالعكس، نحن في هذه المادة حددنا الم الف، 

، فالم الف «المستهلك»وليس  ل   «الم الف»ووجهنا الم الفة  ل  

، الم الف قد يكو  هو صاحب المُلك وقد مس وليةالهو من يتحمل 

يكو  هو السا ن، والعبرة في نهاية األمر فيمن هو الم الف؟ و ما 

ورد في نص المادة فإ  الم الف هو من  وجه  ليه العقوبة أو من  فرض 

 15عليه العقوبة، وهذا ما ورد في نص المادة التي أقر ها اللجنة. أما 

مواصفات فنقو   نه بالفعل  ما ذ ر المالحظة الثالثة فيما يتعلق بال

األخ مقرر اللجنة  ذا لم  كن في األسوا  بضائع أو سلع م الفة 

للمواصفات فإذ  ال مشكلة، ولن يتحمل أحد  بعات المو و ، ولكن 

  ذا  انت هنا  سلع وبضائع قد  كو  مناسبة لمسا ن صغيرة ولكن 

 20و ألحما   هربائية قد ال  كو  مناسبة في بع  األحيا  لمواقع أ بر أ

هذا هو المقصود، وهذا المو و   مت مناقشته في اجتماعات فأ بر، 

اللجنة، و ا  ب صوص من الذي يتحمل المس ولية، فالعبرة في نهاية 

األمر أنه يجب أ  يكو  لكل مسكن أو لكل نو  من أنوا  المسا ن 

ت مواصفات معينة  حددها هيئة الكهرباء والماء، فإذا و عت  وصيال
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في أما ن غير مناسبة  صبح هذه السلع غير مطابقة للمواصفات، هذا 

 هو الرد عل  المالحظات الثالث. أعتقد أ  النص الموجود أمامنا 

ــ باال فا  مع األ ت جميلة سلما  ــ هو نص محكم، وال نحتا   ل  

  عاد ه  ل  اللجنة لم يد من الدراسة، وشكرًا.
 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

عدنا  محمد ف رو نائب الرئيس التنفيذي شكرًا،  فضل األخ  

 . بهيئة الكهرباء والماءو دمات المشتر ين للتو يعات 
 

 10 وخدمات  نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات 

 اء:ـــــــاء والمـــة الكهربــــبهيئالمشتركين 

أؤ د  المك و الم األخ الد تور  شكرًا سيدي الرئيس، 

محمد علي حسن ب صوص هذا المو و ، لقد حددنا الم الف وليس 

المستهلك، فالم الف قد يكو  المالك أو المستهلك أو قد يكو  

 15طرفًا   ر، أي قد يكو  مقاوالً مثالً، والقا ي هو من سيحكم في 

ناحية. األمر   العملية ستحا   ل  القضاء وال  وف من هذه الأذلك، أي 

اآل ر ب صوص التوصيالت،  وجد الئحة   تص بالتوصيالت 

الكهربائية، حيث يجب أ  يكو  الش ص القائم بعمل التوصيالت 

الكهربائية مقاوالً معتمدًا لدى هيئة الكهرباء والماء، وبالتالي  قع 

 20المس ولية عل  المقاو   ذا جاء بشيء غير مطابق للمواصفات، وال  قع 

  المقاو  هو الذي سوف أية عل  المستهلك أو المواطن، أي المس ول

أ  ما سيصدر هنا  بشأ يعاقب وليس المواطن. أنا أ فهم   وف اإل وا  

يجب أ  يكو  محكمًا بحيث ال نظلم أي ش ص، ولكنني أعتقد أ  

اللجنة ناقشت هذه العملية بالتفصيل، و ما قلت يجب أ  يأ ي موظف 

 25اء للتأ د من صحة التوصيالت قبل  وصيل من هيئة الكهرباء والم
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الكهرباء،  ذ  هنا  موافقة من هيئة الكهرباء والماء لتوصيل 

الكهرباء. أيضًا ب صوص الم الف يمكن أ  يحكم القا ي في ذلك، 

ولكن  ذا قام المواطن بشراء منتج من السو  وقام بتر يبه بنفسه فهو 

قاو  بتر يب منتجات غير من يتحمل المس ولية الكاملة. و ذا قام الم

 5مطابقة للمواصفات وبدو  المرور بالطر  السليمة، أي بدو  أ ذ 

موافقات هيئة الكهرباء والماء فقد  قع المصيبة، ولذلك أعتقد بشكل 

 عام أ  القانو  أعطي حقه، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 

 سلمان:جميلة علي  العضو

ال أعتقد أ   ل ما قيل  ا  ردًا عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 ساؤلي أو عل  مالحظتي، فأنا ما لت أؤ د أنني أعترض عل  أ  

 15( ينص 2(، فبداية البند رقم )6( من المادة )2نشمل ما ورد في البند )

مكررًا( محل  6أل  المادة ) «عدم مطابقة المعدات واألجه ة»عل  

(، و ذا  نت سأجرم 3( و)2عاقبت عل  م الفة البندين )هذا المشرو  

األفعا  النا جة عن هذين البندين فمعن  ذلك أنني سأشمل عدم مطابقة 

هو الغسالة مثالً المعدات واألجه ة، بينما ما أقصده بالمعدات واألجه ة 

 20 أو الثالجة أو المكيف، ففي النهاية هذه المنتجات  عود  ل  

، وحت  لو صنعت محليًا ولم  قم الجهة ااستيرادهالتاجر الذي قام ب

الم تصة بالتأ د من مطابقتها للمواصفات الفنية، وبالتالي  ذا نتجت 

أي مشكلة بسبب هذه األجه ة غير المطابقة للمواصفات الفنية فكيف 

مستهلك، وبالتالي هذه ليست مس ولية المستهلك بحيث أنا الأ حملها 
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جه ة التي يفترض أ   كو  هنا  جهات يُجرم عن است دام هذه األ

م تصة دورها فحص هذه المنتجات والتأ د من عدم طرح أي شيء 

م الف في السو  بحيث يصل  ل  المستهلك وهو غير مطابق 

للمواصفات الفنية؛ ولذلك أرى أ  النص يجب أ  يكو  دقيقًا، 

 5و صوصًا أننا نتكلم عن نص  جريمي، أي نص عقابي، وبالتالي ال 

كن  جريم أو معاقبة ش ص عل  فعل لم يُر كب من قبله أو أنه يم

 غير مس و  عن ار كاب هذا الفعل. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10أ ت جميلة سلما ،  الم األخ عدنا  ف رو وا ح، وهو أ  يا  

الش ص المُجرّم هو الش ص الم الف وليس المستهلك، بمعن  أنك لو 

كيف أو غيرها من المنتجات و بيّن قمت بشراء غسالة أو مكواة أو م

أنها غير مطابقة للمواصفات، فمن با  هذا المنتج رغم م الفتها 

للمواصفات هو من يتحمل المس ولية، أي أ  الش ص المجرّم هو 

 15 الم الف وليس المستهلك.

 

 جميلة علي سلمان: العضو

أنا فهمت ذلك، ولكن صياغة النص يجب أ   كو  بشكل  

رض عل  القا ي أي مسألة يجب أ  يطبق نصًا وا حًا   ر، فعندما  ع

 20 صوصًا  ذا  ا  و ،وصريحًا، وال يجو  له أ  يفتي أو يشرح النص

نتر  المجا  للقا ي لتفسير النص  ما يراه،  فيجب أالالنص عقابيًا، 

هذا ممنو  بحسب القانو ، ولذلك يجب أ  يكو  النص محكمًا أ ثر 

  يُجرّم فيها المستهلك.من ذلك، وهذه الج ئية يجب أال
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 :الرئيـــــــــــــــس

  نحن قلنا أنه لن يُجرّم! 
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 5دو  اإل ال  »بل سيُجرّم بموجب الصياغة الحالية، فالنص هو:  

يعاقب  ل من ير كب  عقوبة أشد ينص عليها في أي قانو    ر: بأي

( من 6( من المادة )3و)( 2الم الفات المنصوص عليها في الفقر ين )

 «.هذا القانو  بغرامة ال  جاو  ألف دينار
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 النص يعني الم الفين، وهم  ل من ير كب م الفة. 
 

 جميلة علي سلمان: العضو

نعم، ولكن أين أبحث عن الم الف في هذا النص؟ أنا سأقدم  

 15ا يراه مناسبًا، ولكنني طلبًا بإعاد ها  ل  اللجنة ولنتر  المجلس يقرر م

 ما لت متمسكة برأيي بأ  النص بهذا الشكل غير صحيح، وشكرًا.
 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 20 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

ة لأل ت سوف أعطي مساعدة بسيط شكرًا سيدي الرئيس، 

اإلشكالية ليست في الفقر ين سلما . مالحظتها مالحظة مقدرة،  جميلة

 25(؛ أل  الطلب في المشرو  األصلي هو التعديل عل  الفقر ين 3( و)2)
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مكررًا( لتعديل  6( ولذلك استحدثت مادة )6( من المادة )3( و)2)

( التي  نص عل : 6هذين البندين. اإلشكالية هي في مقدمة المادة )

أو  ليهما بعد حق للو ارة أ   قوم بقطع  دمات الكهرباء والماء ي»

بدالً من  «الم الف»، هنا أرى أ  لفظ «... عطاء المستهلك

 5ــ  ذا  تفق معي األ ت جميلة سلما  ــ هو األنسب، حيث  «المستهلك»

    صرار األ ت جميلة سلما  قائم عل  بيّنة وا حة، فمقدمة المادة 

للو ارة أ   قوم بقطع  دمات الكهرباء والماء أو يحق » نص عل  

 ليهما بعد  عطاء المستهلك مهلة  افية وبعد  نذاره بكتاب 

، أعتقد أ  قصدها هو في هذا المو ع الذي يشير  ل  «مسجل

 10( يشير  ل  3( و)2المستهلك، بينما التعديل الذي حصل في البندين )

المادة مشتر ة،  الم الف، وهذا ليس فيه أي  شكالية، حيث   

( فيعتبر صدر هذه المادة قائمًا بحسب 6وطالما أننا لم نغير المادة )

ــ هذا بيا   عندالقانو  الحالي، وبحسب المقترح الذي نناقشه اآل . 

لكم ولأل ت جميلة سلما  ــ قراءة النص األصلي الذي لم يطرأ عليه 

 15 قوم بقطع  يحق للو ارة أ »ينص عل :  نجده( 6 عديل في المادة )

 دمات الكهرباء والماء أو  ليهما بعد  عطاء المستهلك مهلة  افية 

، هنا للمستهلك أ  يرجع  ل  صاحب الشأ ، فإذا  ا  «وبعد  نذاره

 ويبلغهالش ص مستأجرًا فيجب أ  يرجع  ل  صاحب الشأ  وهو المالك، 

لمس ولية شك أنه لن  قع ا من هيئة الكهرباء والماء، وال ااستالمه  نذارًب

 20عل  المستهلك بالتأ يد، و نما ستقع عل  صاحب الملك، فهو الذي 

وقع اال فاقية مع الجهة المس ولة في الحكومة، وبالتالي أعتقد أ  

 عطاءه مهلة  افية بعد  نذار بكتاب مسجل يرجع  ل  صاحب الشأ ، 

ويمكن أ  يو ح هذه األمور. القضية هي أننا في القانو  األصلي عندما 

ئنا  ل  التعريفات عُرّف من هو المستهلك، وعُرّف من هو المقاو ، ج
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وباقي التعريفات موجودة في القانو  األصلي، وال يوجد  عريف للم الف. 

معروف أ  الم الف هو من ار كب م الفة. البيت عندما عُمِلَّت له 

التمديدات الكهربائية ليس المستهلك ــ بمعن  المستأجر ــ هو من قام 

ل هذه التمديدات، بل    صاحب الشأ  أو صاحب الملك هو من قام بعم

 5بعمل هذه التمديدات. أرى أ  مالحظة األ ت جميلة سلما  فيها وجاهة، 

( التي ما الت 6موجود في صدر المادة ) «مستهلك»طالما أ  لفظ و

( 3( و)2قائمة ولم يطرأ عليها  عديل في التعديل الحالي عل  البندين )

نفسها، فأعتقد أنه قد يكو  هنا  عدم و وح عند قراءة  من المادة

 النص، وشكرًا. 

 10 

 :لرئيـــــــــــــــسا

عدنا  محمد ف رو نائب الرئيس التنفيذي شكرًا،  فضل األخ  

 . بهيئة الكهرباء والماءو دمات المشتر ين للتو يعات 
 

 15 وخدمات نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات 

 اء:ــــاء والمـــة الكهربـــبهيئالمشــــتركين 

 «المستهلك»سيدي الرئيس، أود  و يح  لمة  شكرًا 

(، النص يتكلم عن  وقيت قطع الكهرباء عن 6المذ ورة في المادة )

، فإذا رأينا أنه «المعدات»المستهلك الذي يت لف عن الدفع. و م ذ ر 

 20نه جلب بعد انتهاء التوصيالت قام بتر يب أجه ة ومعدات م الفة، أو أ

مقاوالً غير مصرح له، فهذه المادة  غطي هذا المو و ، ولكنني أعتقد 

، ألنه في «المستهلك»هنا أنسب من  لمة  «الم الف»أ   لمة 

المحكمة وسيحكم القا ي   ل هذه الحالة بالذات سوف  رفع القضية 

فيها م الفة فسيحكم القا ي في ذلك، وأعتقد أ   تفيها، فإذا  ان
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يأ ذ العملية حرفيًا، فإذا  انت الحكومة  رى هنا أ  القا ي لن 

المسألة نع في ذلك. بالنسبة  ل  المعدات  غيير هذه الكلمة أنسب فال ما

ليست أ  ش صًا اشترى غسالة غير مطابقة للمواصفات الفنية، أو أنه 

اشترى مكنسة  هربائية غير مطابقة مثالً، فهذه األمور  عود  ل  و ارة 

 5ا أ  ذلك ال يسبب مشكلة في الكهرباء، بينما األمور التجارة،  م

( earth leakage( و)serket breakerالكهربائية المهمة هي )

(، هذه األمور هي التي  حتا   ل  wires( و)sockets( و)switchesو)

ش ص مت صص.  ذا قمت بتر يب )طفاية( مثالً، وصناعتها صينية 

الكهرباء حاالً، ولكن  ذا لم  ( سوف يقطعbreakerوفيها  لل، فالـ )

 10 كن التمديدات سليمة فربما يتسبب ذلك في حريق، وبالتالي يحتر  

المن  . نحن ال يمكننا  غطية  ل األمور ولكن ــ  ما قلت ــ لدينا 

 ، وشكرًا.%100 امحكمً اقضاة ومحا م، وال أعتقد أ  هنا  قانونً

 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 15 جما  محمد ف رو.شكرًا،  فضل األخ  

 

 جمال محمد فخرو: العضو

   الصياغة ــ  ما ذ رت األ ت جميلة  شكرًا سيدي الرئيس، 

مكررًا(  ل  المادة  6سلما  ــ صياغة محكمة، ولكننا نسبنا المادة )

 20(، التي حددت صفة المستهلك بأنه هو الم الف الرئيسي، أنا أرى 6)

ا لوقوعنا في أي مشكلة، واألخ أال نستعجل في صياغة هذه المادة  فاديً 

سنوات، و أ ير القانو   5عدنا  ف رو ذ ر أنه مر عل  ذلك أ ثر من 

قليالً لن يغير شيئًا. أرى أ   عاد هذه المادة  ل  اللجنة، ويمكن  تابة 

( التي 6دو  الرجو   ل  المادة )بها ين الم الفتين في المادة نفسها 
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لمة الم الف هي الكلمة حت   كو   بكلمة المستهلك،  بدأ 

(  فاديًا 6لمادة )الصحيحة وال نرجع  ل  صفة المستهلك الواردة في ا

    مجلسي الشورى والنوابش و   ما قا  سعادة و ير ألي سوء فهم. 

(  تكلم عن المستهلك، وال  تكلم عن 6الصياغة الحالية في المادة )

 5   لمة )م الف( الم الف،  ال  ذا قمنا بتغيير  لمة )المستهلك(  ل

أي غبار في الفهم.  ن يل(، ففي هذه الحالة يمكن أ  6في المادة )

نحن  عودنا في المجلس عل  عدم االستعجا ، فأقترح أ  يتم التأجيل 

اللجنة عل  جهدهم،  لمدة أسبو  أو أسبوعين، و ل  قديرنا لإل وا  في

بشيء، فن ر  بصياغة  كو  وا حة والحكم فيها  ولن يضر أحد

 10 يكو  أيضًا وا حًا  د من ي الفها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

اسمحوا لي يا   وا  أ  أ د ل من مكاني هذا. نحن شكرًا،  

نفهم أ  القانو  منطق، و ذا  عارض مع المنطق فال يكو  هنا  قانو . 

 15اآل  عندما  كو  هنا  م الفة وهنا  واحد يشغل هذا المكا  أو 

ذا البيت. الجهة الم تصة عندما  أ ي لتكشف،  يف هذا العقار أو ه

طرف   ر؟  والتاجر أ والمالك أ وستعرف أ  الم الف هو المستهلك أ

ال  علم؛ وبالتالي ال يمكن أ  يوجه اإلنذار  ل  الم الف، بل يوجه  ل  

شاغل العقار السا ن فيه ويعط   نذارًا، فإذا  ا  السا ن يقو   نه 

 20م الفة  نما المس و  هو فال  مالك العقار أو غير مس و  عن هذه ال

التاجر الفالني الذي با  الجها  اآل ر أو  ذا و ذا، فإذا ذهبت  ل  

فال يمكن أبدًا  ،المحكمة سيحضر الجميع لتحديد من هو الم الف

أ  يوجه  نذار  ل  الم الف، أل  الجهة الم تصة أساسًا ال  علم من هو 

ا يوجه للمستهلك ويعط  فرصة حت  يتفاهم الم الف؛ ولذلك عندما قالو



 11المضبطة   م24/12/2017            )43(   4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

لم يكن هو ــ  ذا  ا  هو الم الف ــ ويقوم بتعديل الم الفة، و ذا 

الم الف فيتصل بالم الف لتعديل الم الفة أو لال سا  مع القانو ، هذا 

ما نفهمه. وهذه المادة أرى أنها متسقة مع بعضها البع ، أما أ  أقو  

هو الم الف؟ أنت حكمت أ  الم الف  يوجه  ل  الم الف،  ذ  من

 5أو ش صًا الش ص فال  وأنت ال  علم من هو الم الف، فقد يكو  هذا 

  ر. في اعتقادي ــ اسمحوا لي واأل ت جميلة سلما   ذلك ــ أ  المادة 

متسقة في الهدف؛ ولذلك  ذا أرد م االطمئنا  أ ثر فيمكنكم 

يل أ  الكل م الف فسوف  رجاعها  ل  اللجنة، ولكن عندما يأ ي التعد

األخ الد تور محمد علي حسن    ر  المادة عن سياقها المطلوب.  فضل

 10 علي. 

 
 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

شكرًا عل   و يحك الجميل لهذا األمر.  شكرًا سيدي الرئيس، 

مثلما  فضلتم معاليكم ال يوجد غبار في النص الموجود، واألمر وا ح 

 15أ  العقوبة ستوجه  ل  الم الف، والم الف لن يُحدد  ال بعد التحقيق، 

الم الف  هو  ر  افلن يقو  أحد أ  فالنًا المستهلك والسا ن أو أحدً

وم بها الجهات الم تصة في الو ارة ومن  ال بعد  جراءات و حقيقات  ق

ثم عندما  حدد العقوبة ستوجه  ل  الم الف. ال أرى أي مشكلة في 

لمستهلك.  ل  اهذا األمر باعتبار أ  الم الفة موجهة  ل  الم الف وليس 

 20جدًا ومتماشٍ مع المنطق، فأرجو أال نضيع الكثير من  حالنص وا 

ربما ال  ستطيع أ   غير شيئًا   ل  اللجنة ألنهاعبر  رجاعه الوقت 

 صوصًا عندما يكو  النص الذي أمامنا صيغ بالتوافق مع الجهة و

 الم تصة في الحكومة وهي هيئة الكهرباء والماء، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

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

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 مجلسي الشورى والنواب:وزير شؤون 

ـ هيئة  شكرًا سيدي الرئيس،  جاءني  و يح من جهة اال تصاص ـ

 تحدث عن قطع  دمات الكهرباء والماء  6الكهرباء والماء ــ أ  المادة 

في الحالة األول   ذا   لف المستهلك عن دفع الرسوم و الف ذلك، ثم 

؛  ذ  3و 2بندين مكررًا عقوبة جديدة للم الفات في ال 6أفردت المادة 

 10لكهرباء والماء عن المستهلك في حالة منفردة، ثم جئنا في لهنا  قطع 

. و ما 3و 2مكررًا وأفردنا عقوبة أ رى للم الفين في البندين  6المادة 

 فضل األخ جما  ف رو أعتقد أ  النص حظي و فضلتم معالي الرئيس 

المادة،  سنوات في هذه 5قبو  الجهة الحكومية، وصار لنا حوالي 

 فالرأي يعود لكم معالي الرئيس ولمجلسكم الموقر، وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور عبدالع ي  حسن أبل. 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 20ع ما  فضلت به األ ت جميلة أ فق م شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذاري للجميع، وأعتقد ،  ما ال أ فق في أ  النص محكم مع سلما 

أ  هنا  حاجة  ل  التدقيق في النص. سيدي الرئيس، الو ارة  عتبر 

المشتر  هو المستهلك وليس المالك، وقبل الد و  في نص المادة  قوم 

الو ارة ــ  ما  فضل األخ عدنا  ف رو ــ بعد انتهاء المالك من البناء 
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وبالتالي  كو  عند  وصيلها الكهرباء بالتأ د من التوصيالت 

مس وليتهم قد انتهت هنا، لتبدأ مس ولية الشاغل أو السا ن، وقد 

يكو  المستهلك هنا هو المستأجر؛  ذ  هنا  فترة معينة  نتفي فيها 

المس ولية عن المالك و بدأ مس ولية المستأجر أو الشاغل. المسألة 

 5عل   الرئيسية في النص األصلي ــ وهو األد  في  قديري ــ الذي ينص

وفي المسا ن المشتر ة أو الجماعية، في حالة م الفة شرو  األمن »

الو ير،  تعدد الغرامة بالنسبة  عنوالسالمة التي يصدر بتحديدها قرار 

فهنا « للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم الم الفة الشاغلين للسكن

 تحدث عن عدد معين ومستأجر واحد وأجر العمالة وبالتالي في عدد 

 10غلين، والهدف من المادة هنا في  عدد العقوبة أنها   ص حياة أفراد، شا

 صابا هم أو فقدا  حيا هم. اإل وة في  ل  فقد  تعدد الم الفة و  دي 

في حالة م الفة شرو  األمن »اللجنة حذفوا النص الذي يو ح 

 تعدد الغرامة »، وقالوا فقط  ذا  ا  الحكم بالغرامة «والسالمة

أين في شأنهم « الف بتعدد من وقعت في شأنهم الم الفةبالنسبة للم 

 15الم الفة؟  ار  البيت أو دا له، من السا نين أم من غيرهم؛ لذلك 

األخ الد تور محمد  عل النص غير محكم من هذه الناحية، وأ من  

علي حسن أ  يقبل النظر في المو و  من وجهة نظر ما يثار  ليه فيه، 

هو  وسعة المس ولية في حين أ   لمة  «الم الف»وأعتقد أ   لمة 

 هو  حديد المس ولية بشكل أ بر، وشكرًا. «المستهلك»

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 
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 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

اجتمعت اللجنة مع الفنيين والقانونيين في  شكرًا سيدي الرئيس، 

هيئة الكهرباء والماء ولم  صل  ل  هذه التعديالت  لها  ال باال فا  

 وأالقانونية  وأالجوانب سواء الفنية  جميعالمو و  من  ودرستمعهم، 

 5التشريعية مع حضور المستشارين القانونيين في المجلس. سيدي الرئيس، 

يوم  ذا  كلمنا في المجلس في أمور فنية يعني ال، أنت بدأت بالمستهلك

أي  حقيق  قوم به أي جهة مس ولة في حالة حدوث  ارثة أو حريق في 

من   جماعي أو فردي يبتدئ بالتحقيق مع المستهلك وبعد ذلك التفر  

 ل  الجهات األ رى سواء  ا  المستهلك ش صيًا هو الم الف أو 

 10دات الكهربائية هو الم الف أو المالك هو الم الف أو مقاو  التمدي

البضاعة هو الم الف، بعدها  أ ي الم الفة،  نما في التاجر الذي غ  

 اشاغر العقار مستأجرً  ا  التحقيق يبدأ بالمستهلك سواء  ا  فردًا أو 

بالباطن  عددت فيه الغرامة. سيدي الرئيس، ما  فضلت به  اوم جرً

ه، وهيئة الكهرباء والماء سنوات يراوح مكان 5 منذصحيح، والقانو  

 15في أمس الحاجة  ليه، ونحن بعد اجتماعات مطولة معهم  ال  الفصل 

التشريعي الرابع استطعنا أ  نتوصل  ل  ذلك حفاظًا عل  أ   كو  

أطراف العالقة. أيضًا بعد  جميعالمادة القانونية عل  مسافة واحدة بين 

ه العقوبة  ا   من التحقيق عندما و عنا حدًا أدن  وحدًا أعل  لهذ

 مديد سلك لجها  مثل النقاش الذي دار أنه حت  الم الفات البسيطة 

 20 لفا  أو  مديد لتوليد مض ة ماء  لها يأ ذ بها القا ي عند التحقيق. 

  وف اإل وة عندما يقولو     القا ي مل م، القا ي سيبني حكمه 

ئة الكهرباء عل   حقيقات وحيثيات من  دارة الدفا  المدني و قرير هي

والماء وهي التي ستحدد الجهات المس ولة؛ فإرجا  المادة  ل  اللجنة لن 

بحيث يغير شيئًا، وأيضًا  فريد العقوبات و حديدها بين السا نين 
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أو حتها المادة،  التيالسا ن أو السا نو  المس ولية يتحمل 

 وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 أحمـــد  براهيــم بهـــ اد.شكرًا،  فضل األخ  

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

اآل  نحن أمام  راء م تلفة من م يد  شكرًا سيدي الرئيس، 

هذه المادة، وعندما لتقرير اللجنة ومن لديه  حفظ عل  بع  النقا  في 

 10لتصويت سنكو  فعالً مشتتين في األفكار، و ل يطرح المو و  ل

 له نتيجة ا تالف اآلراء وعدم و وح الرؤية لنا. أنا مقتنع برأيه، وهذا 

لم أفهم ما هو المطلوب اآل ، هل نصوت عل  المادة، وهل  صويتنا 

 5سيكو  صوابًا أم  طأ؟ ولكن  ذا  ا  مشرو  القانو  قد صار له 

سنوات فهل يضر اللجنة أ   سترجعه لمدة أسبو  واحد و أ ي به بعد 

 15ميلة سلما  قانونية ولديها  راء قانونية وأنا األ ت ج ؟!أ ذ  راء اإل وة

 مقتنع برأيها. أطلب  أ يدًا لما... 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

األ ت جميلة سلما  طلبت  عادة المادة  ل  اللجنة فإذا وصلنا  ل   

 20 التصويت صوت  ل  جانبها.

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 .، وشكرًاأنا أصوت من اآل  

 
 25 
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 رئيـــــــــــــــس:ال

 شكرًا،  فضل األخ الد تور سعيد أحمد عبدا . 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 5المادة وا حة جدًا.  فضلتم معاليكم  شكرًا سيدي الرئيس، 

  الم الفة ال يمكن  حديدها  ال من  ال  دراسة المو و ،   وقلتم

األخ ف اد حاجي. األخ  وهنا  الكثير من المتغيرات مر بطة  ما  فضل

عدنا  ف رو ذ ر أ  وجهة نظر الحكومة جاءت من جانب عملي وليس 

من جانب نظري، وهم يعرفو  بالضبط ما يجري في الواقع. ومن الصعب 

 10جدًا  حديد من هو الم الف. الكثير من الحوادث التي  حدث في 

ة من البحرين يتم  نشاء لجا   حقيق بشأنها لتساعد المحكمة في معرف

هو الم الف، وال  صاغ األمور بالشكل الذي طُرح. أ فق مع األخ ف اد 

الحاجي رئيس اللجنة في أنه ال حاجة  ل   رجا  المادة  ل  اللجنة وأ  

 نصوت عليها اآل ، وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 20ما أثير من ناحية الم الفات أو الم الف  سيدي الرئيس،شكرًا  

 ما و حتم وشرحتم معاليكم وا حة وال  حتا   ل  شرح. المشكلة 

اآل   ذا  ر  مشتر  العين وجاء مشتر    ر وحدثت م الفة فهل 

المشتر  الجديد مس و  عنها؟  ذ   تر  الم الفة بعد  عيين المشتر ، 

 وشكرًا.
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 ــس:الرئيـــــــــــــ

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه  . 
 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 5أصل المادة وما ذ ره جميع األعضاء  شكرًا سيدي الرئيس، 

يصب في سالمة المواطن ومست دم المبن ، والقصد من المادة ليس 

الم الفة أو  حصيل الضريبة أو الغرامة، بل القصد هو  حقيق السالمة، 

وهذا ما  طر   ليه األخ عدنا  ف رو في حديثه. جودة األجه ة واألسال  

قت السالمة وحافظنا عل  األرواح، والعمل،  ذا  وافرت هذه األمور  حق

 10ونحن ممتنو  لو ارة الكهرباء والماء وللفنيين العاملين فيها، ومقدرو  

ما يقومو  به من  فتي ، ولكن يفترض من أجل  حقيق السالمة أ  

يكو  هنا   دقيق أ بر عل  التفتي ، ومن  بر نا نرى أنهم ي دو  

عو  مع المقاو  عل  عقود واجبهم ولكنهم ال يحمو  المواطن، وال يوق

مكتوبة بحيث ال يتعذر الحقًا ويقو : قمت بعمل هذا األمر ولم أقم 

 15بعمل ذا  األمر، وهم دائمًا يسعو   ل  جودة العمل، فمن المفترض أ  

يضعوا نظمًا معينًا لإلجراءات من أجل الحفاظ عل  سالمة األرواح، 

ملت عملي ويوافق بحيث ال يقو  المقاو  عند  قديم الطلب  نني أ 

قدم  ليهم  ل األدوات المفت  عل   مديد الكهرباء، يفترض أ  ي

اليوم السو  مفتوحة و أ ي األدوات من م تلف بلدا  العالم ونوعيتها، 

 20بجودة ومقاسات م تلفة، وال أريد أ  أد ل في األمور التقنية، ويفترض 

هيئة أ  يكو  هنا  جدو  معين يوقع عليه المقاو  ويقدمه  ل  

الكهرباء والماء قبل  ر يب العداد، حت   ذا أ وا بفني أو  بير ال 

يقو :  نني قمت بعمل هذا ولم أقم بعمل ذا ، والفني يعاين األمور، 

و كو  المس ولية وا حة ومعروفة. مشرو  القانو  جيد، ونحن ندعمه، 

 25 يضبط أما  وسالمة المباني، وشكرًا. أ األمر من ونريد 
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 ـــــــــس:الرئيــــــ

شكرًا،  فضل األخ محسن حميد مرهو  المستشار القانوني  

 لش و  اللجا  بالمجلس. 

 

 5 المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:

المالحظ هو أ  اللجنة  حاشت  لمة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 «الم الف»في  ثير من المواقع وغير ها  ل   لمة  «المستهلك»

باعتبار أ  من يقوم بالم الفة ليس المستهلك فقط بل قد يقوم بها أي 

من أصحاب الشأ  في هذه المسألة، وبالتالي من  ثبت عليه الم الفة 

 10هو من من سيتحمل المس ولية. أما ب صوص ما جاء في النص الذي 

األصلية التي  كلمت عن اإلنذار،  6ذ ره سعادة الو ير بشأ  المادة 

ار لم يأتِ  ال في سيا   نذار بقطع الكهرباء، وهذا اإلنذار قد فإ  اإلنذ

يأ ي بسبب وجود م الفة أو عدم وجود م الفة، وأحيانًا يأ ي أل  اإلدارة 

 ريد عمل  مديدات، فينذروا المستهلكين بقطع الماء، وبالتالي هذا 

 15حاشيًا اإلنذار ال يعتبر  نذارًا نتيجة وجود م الفة، بل  نذار بقطع التيار  

لوقو  م اطر أو من أجل  مديدات جديدة، وبالتالي اللجنة عندما غيرت 

فإنها و عت المسائل في  «الم الف» ل   لمة  «المستهلك» لمة 

 نصابها الصحيح، وشكرًا.

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

 ؟هنا  مالحظات أ رىهل شكرًا،  

 

 (ال توجد مالحظات)
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 :الرئيـــــــــــــــس

، بعد هذا النقاش هنا  وجهات نظر و لها مقدرة عل   لٍ 

هل يوافق المجلس عل  وسليمة. ولدينا اقتراح بإعادة المادة  ل  اللجنة، ف

 ؟ذلك

 5 

 موافقة(غير )أغلبية 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

مع » ل  عبارة  «دو »ر  لمة ياألخ  ميس الرميحي اقترح  غي 

 10   الهدف نفسه.  فضلايحقق ، ورئيس اللجنة قا      ال األمرين«عدم

 سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 ذا  نت ــ مقترح األخ  ميس الرميحي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15 6تسق صدر المادة ييريد منه أ  ــ قد فهمت مقصده بالشكل الصحيح 

مكررًا يقو :  6في القانو  ذا ه، صدر المادة  8 مكررًا مع المادة

، ولكن «دو  اإل ال  بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانو    ر»

مع عدم اإل ال  بأي »في القانو  ذا ه ــ القانو  النافذ ــ  قو :  8المادة 

، فأعتقد أ  «عقوبة أشد ينص عليها قانو  العقوبات أو أي قانو    ر

 20مع عدم اإل ال  بأي »خ  ميس الرميحي، وهو قا : هذا هو مقصد األ

قانو  ... »، ولكن الصحيح: «عقوبة أشد ينص عليها في أي قانو    ر

، و ذا  ا  يرى هذا األمر فليقم بتبنيه، «العقوبات أو أي قانو    ر

 وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 المطروح؟هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بالتعديل شكرًا،  

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل  ل  المادة التالية،   ُقر هذه المادة بالتعديل المطروح. ذ   

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  :الثانيةالمادة  

 من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ   ُقر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد  

 المجلس عليه في مجموعه؟ مشرو  القانو ، فهل يوافق

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 .سوف نأ ذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة 

 قرير وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة 

 10لجنة الش و  التشريعية والقانونية ب صوص مشرو  قانو  بإ افة مادة 

( لسنة 54مكررًا(  ل  المرسوم بقانو  رقم ) 226جديدة برقم )

م، بشأ  الالئحة الدا لية لمجلس النواب، )المعد في  وء 2002

وأطلب  المقدم من مجلس النواب(. ــبصيغته المعدلة  ــاالقتراح بقانو  

 خ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.من األ

 15 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة.  

 

 (102صفحة  /3)انظر الملحق  

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 10 العضو أحمد مهدي الحداد:

ناقشت اللجنة مشرو  القانو  مو و   شكرًا سيدي الرئيس، 

الدراسة والبحث، واستعر ت قرار مجلس النواب بشأنه والقا ي 

، و بودلت وجهات النظر بين من حيث المبدأ مشرو  القانو  برف 

انتهت  ل  وعليه فقد ، وذلك بحضور مستشار اللجنة أعضاء اللجنة

 15 التالية:سباب وذلك لألوافق مع مجلس النواب برف  مشرو  القانو ، الت

   الغاية من مشرو  القانو  هي  نظيم المواعيد والمدد المنصوص   -

عليها في الالئحة الدا لية لمجلس النواب بشكل وا ح ال لبس فيه، 

وذلك باعتماد التقويم الميالدي، وهي غاية متحققة ال  حتا   ل   يراد 

التي  نظم مواعيد ومدد قانونية قررت  ةنص  اص؛ فالمواد الدستوري

 20( من الدستور التي نصت 58احتساب التقويم الميالدي، ومنها المادة )

 مدة مجلس النواب أربع سنوات ميالدية من  اريخ أو  اجتما  »عل  

، فهذه المادة    د اعتماد التقويم الميالدي في احتساب «له...

لمجلس النواب، عل  اعتبار أ  المواعيد الواردة في الالئحة الدا لية 
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الدستور هو القانو  األساسي األعل  الذي يـُرسي القواعد واألصو  التي 

يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم وظائفها ويضع 

   قراءة أحكام التشريع ينبغي أال  -الحدود والقيود الضابطة لنشاطها. 

بل يجب النظر في المنظومة  كو  بمع   عن التشريعات األ رى، 

 5( من القانو  8التشريعية بشكل متكامل ومترابط، وعليه فإ  المادة )

المدني ــ الذي يعد الشريعة العامة للقوانين األ رى ــ نصت عل  أ  

؛ « حسب المواعيد بالتقويم الميالدي، ما لم يرد نص ب الف ذلك»

 احتساب المواعيدوعليه فإ  األصل العام في جميع التشريعات يكو  

م 2002( لسنة 54فيها بالتقويم الميالدي، وبما أ  المرسوم بقانو  رقم )

 10بشأ  الالئحة الدا لية لمجلس النواب لم يحدد  قويمــًا   ر فيكو  

   األصل المقرر  -التقويم الميالدي هو األساس في احتساب المواعيد. 

  أنها حسابية وليست في جميع التشريعات هو  حديد اليوم أو األيام عل

أيام عمل، وعليه فإ  ورود  لمة يوم أو أيام من دو   قييدها يعني اليوم 

 ضمن مشرو  القانو    افة  -التقويمي ويشمل يوم العمل ويوم العطلة. 

 15حكم  اص بامتداد الموعد  ذا صادف   ر يوم في الميعاد المقرر 

تر ب عليه م الفة  جا ة رسمية، وعليه فإ  األ ذ بهذا الحكم سوف  

مواعيد حتمية قررها الدستور وأوجب ا  اذ  جراءات معينة  اللها، 

ور ب عل  م الفتها  جراءات ينبغي ا  اذها في مواعيد حتمية. فالمادة 

يومـًا( لعرض مشاريع القوانين المنظمة  15( من الدستور حددت )87)

 20الستعجا ، لموا يع اقتصادية أو مالية  طلب الحكومة نظرها بصفة ا

وعليه فإ  األ ذ باإل افة المقترحة في مشرو  القانو  سوف يشكل 

  الالً بالمواعيد التي حددها الدستور و لك التي حدد ها الالئحة 

الدا لية لمجلس النواب، وهذا ما ستتر ب عليه أيضـًا مغايرة الالئحة 

شارة    اإل -الدا لية لمجلس النواب لالئحة الدا لية لمجلس الشورى. 
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الواردة في مشرو  القانو   ل  قانو  المرافعات المدنية والتجارية لم 

 كن في محلها وال  ستقيم مع حسن الصياغة التشريعية، فكال 

القانونين يعتبر م تلفـًا عن اآل ر، فقانو  المرافعات المدنية والتجارية 

ها ينظم  جراءات التقا ي بما يشمل  حديد مواعيد رفع الدعوى وسقوط

 5وعدم قبولها ورفضها، و حديد مواعيد استئناف األحكام، في حين جاء 

بشأ  الالئحة الدا لية لمجلس  م 2002( لسنة 54المرسوم بقانو  رقم )

النواب لينظم مباشرة المجلس ا تصاصا ه المبينة في الدستور وقانو  

مجلسي الشورى والنواب ونظام العمل فيه، وهي األداة التي  نظم عمل 

لبرلما  و حدد العالقة بين السلطة التشريعية وسلطات الدولة األ رى، ا

 10وعليه فإ  طبيعة المواعيد والغاية من اإلجراءات في  ال القانونين 

م تلفة وبذلك يكو  القياس في غير محله.    مشرو  القانو  ير بط 

بمدد و جراءات لها عالقة بمجلس الشورى والمجلس الوطني، ومن ثم 

ل  األ ذ بمشرو  القانو  التأثير في المدد والمواعيد المر بطة يتر ب ع

بمجلس الشورى والمجلس الوطني،  ما أ  من شأنه  حداث ا دواجية 

 15في  عامل الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب والمجلس الوطني، 

ومما  قدم فقد اقتنعت اللجنة بما انته   ليه مجلس النواب من رف  

 يث المبدأ، وشكرًا.مشرو  القانو  من ح

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالحظات؟شكرًا،  

 
 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:   

أعتقد أننا ومجلس النواب متفقو ، هم قدموا مشرو  القانو    

ولم يوافقوا عليه، ونحن  وافقنا معهم عل  ذلك.  ذ   وصي اللجنة بعدم 

القانو  من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس عل  الموافقة عل  مشرو  

 5 ذلك؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10. وننتقل اآل   ل  البند يرف  مشرو  القانو  من حيث المبدأ ذ   

التالي من جدو  األعما  وال اص بمناقشة  قرير لجنة الش و  المالية 

( من القانو  رقم 4واالقتصادية ب صوص مشرو  قانو  بتعديل المادة )

م بشأ  احتياطي األجيا  القادمة، )المعد في  وء 2006( لسنة 28)

، وأطلب (لس النوابالمقدم من مج« بصيغته المعدلة»االقتراح بقانو  

 15من األخ بسام  سماعيل البنمحمد مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة 

 فليتفضل.

 

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في  

 20 المضبطة.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 المضبطة؟هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في  
 

 25 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (109صفحة  /4)انظر الملحق  

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 10 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

وقرار  مشرو  القانو  دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

مجلس النواب بشأنه،  ما  م استعراض وجهات النظر التي دارت حوله 

اطلعت عل  الرأي القانوني من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة و

للمستشارين القانونيين بالمجلس، واستأنست برأي المستشار المالي 

 15اللجنة عل  رأي لجنة الش و  التشريعية  اطلعت ما  .واالقتصادي

والقانونية بالمجلس الذي جاء م  دًا سالمة مشرو  القانو  من 

. يتألف مشرو  القانو  فضالً عن الديباجة الناحيتين الدستورية والقانونية

( من القانو  4من ماد ين، نصت المادة األول  عل  استبدا  نص المادة )

االحتياطي لألجيا  القادمة، التي  رمي  م بشأ 2006( لسنة 28رقم )

 20 ل   عديل  شكيل مجلس احتياطي األجيا  القادمة بما يتالءم مع المهام 

التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في و ع السياسة االستثمارية للحساب 

و وظيف أمواله في عمليات استثمارية  منة ومربحة   يد من موارده، 

  احتياطي األجيا  القادمة في العمليات فضالً عن  وظيف أموا  صندو
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االستثمارية، وو ع السياسة االستثمارية للصندو  واإلشراف عليها، 

فضالً عن متابعة  نفيذ برامج االستثمار و قييم نتائجه بصورة دورية. 

وجاءت المادة الثانية  نفيذية. وبعد  دارس اللجنة لمشرو  القانو  

 منه  ود اللجنة اإلشارة  ل  اآل ي:والوقوف عل  األهداف المرجوة 

 5 تفق اللجنة مع أهداف مشرو  القانو  في  عادة  شكيل مجلس  -1

يسع  هذا التعديل  ل   حقيق ما  صبو  -2احتياطي األجيا  القادمة. 

 ليه الدولة من  نشاء حساب االحتياطي لألجيا  القادمة وهو المحافظة 

لذي يحقق أ بر عائد عل  أموا  الحساب واستثمارها بالشكل ا

اهم في  حقيق التوا   يسسالتعديل الذي أجر ه اللجنة أ   -3ممكن. 

 10القطا  بين األعضاء الممثلين عن الحكومة واألعضاء اآل رين من 

من أصحاب ال برة والكفاءة في مجا  االستثمار و دارة األصو   ال اص

وبناء عل  . المالية، مما ي دي  ل  فاعلية المجلس في ممارسة ا تصاصه

قانو  بالموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو    وصيما  قدم، فإ  اللجنة 

م بشأ  االحتياطي 2006( لسنة 28( من القانو  رقم )4بتعديل المادة )

 15 ــبصيغته المعدلة ــ لألجيا  القادمة )المعد في  وء االقتراح بقانو  

ة من حيث المبدأ الموافق -1.  وصية اللجنة: المقدم من مجلس النواب(

م 2006( لسنة 28( من القانو  رقم )4عل  مشرو  قا و  بتعديل المادة )

بشأ  احتياطي األجيا  القادمة، المعد في  وء االقتراح بقانو  

الموافقة عل  مواد  -2المقدم من مجلس النواب. « بصيغته المعدلة»

 20 مشرو  القانو  الورادة  فصيالً في الجدو  المرفق، وشكرًا.

  

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ صاد  عيد    رحمة.هل هنا  مالحظات؟ شكرًا،  
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 العضو صادق عيد آل رحمة:

أسعد ا  صباحكم بكل  ير. صندو   شكرًا سيدي الرئيس، 

مليو  دوالر  600احتياطي األجيا  القادمة الذي بلغت أصوله ما يفو  الـ

. ايستحق منا في المجلس التشريعي  ل االهتمام لحماية أمواله و نميته

 5ديسمبر  ا  هنا   3في جلسة مجلسكم الموقر و حديدًا في  اريخ 

األع اء بشأ  صندو  احتياطي مقترح مقدم من بع  اإل وة ال مالء 

األجيا  القادمة، وقد استمعنا جميعًا في المجلس لمدا الت اإل وة 

األعضاء، التي أجمعت عل  أهمية هذا الصندو  وأهمية أ   دار 

استثمارا ه عن طريق منظومة استثمارية  منة ومربحة في الوقت ذا ه. 

 10حتياطي األجيا  هذا التعديل الذي أمامنا اآل  بشأ  مشرو  قانو  ا

القادمة يصب في اال جاه ذا ه، أما التعديل الذي أجر ه لجنة الش و  

المالية واالقتصادية الذي جاء بتشكيل مجلس  دارة الصندو ، فقد 

 ا  الهدف من هذا التعديل الذي أجر ه اللجنة هو أال يكو  أصحاب 

ممن القرار من ممثلي الحكومة فقط، ولكن من  ار  الحكومة أيضًا 

 15يشهد لهم باال تصاص في مجا   دارة األصو  واستثمارا ه، لذلك أوصت 

اللجنة بالموافقة عل  مشرو  القانو  هذا، وأرجو من اإل وة ال مالء 

 األ ذ بتوصية اللجنة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 هل هنا  مالحظات أ رى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس
 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟  

 

 )أغلبية موافقة( 

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل  ل  مناقشة مواده   ذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 ما جاءت من الديباجة  وصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 ؟الديباجةهل هنا  مالحظات عل   

 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 
 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

،  فضل األخ مقرر األول . وننتقل اآل   ل  المادة الديباجة  ذ   ُقر 

 اللجنة.

 

 5 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما  المادة األول :مقدمة  

 جاءت من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هذه المادة؟مقدمة هل هنا  مالحظات عل   

 
 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هذه المادة؟مقدمة هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20هذه المادة. وننتقل اآل   ل  المادة التالية،  فضل مقدمة  ذ   ُقر  

 األخ مقرر اللجنة.
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 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

بالتعديل الوارد  وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة (: 4)المادة  

 في التقرير. 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟بتعديل اللجنة هل يوافق المجلس عل  هذه المادة 

 
 )أغلبية موافقة(

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

. وننتقل اآل   ل  المادة التالية، بتعديل اللجنة  ذ   ُقر هذه المادة 

  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 20 وصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة الثانية: 

 من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:
وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة مواد   ذ   ُقر هذه المادة.  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 

 

 15 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 سوف نأ ذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو  في الجلسة القادمة. 

وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدو  أعما  جلسة اليوم. 

 20ديسمبر، أي   ر  31 ما  علمو  أ  جلستنا القادمة ستكو  بتاريخ 

 جا ة رأس السنة يوم في السنة، ولكو  هذا اليوم يقع بين  جا  ين: 

الميالدية والعطلة األسبوعية، فقد أبدى بع  اإل وة األعضاء رغبتهم 

في عدم عقد هذه الجلسة، وهنا  اقتراحا : االقتراح األو  هو  أجيل 

 31الجلسة  ل  يوم األربعاء، واالقتراح الثاني هو عدم عقد جلسة بتاريخ 
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هنا   جماعًا عل  ديسمبر، والقرار مترو  لمجلسكم الكريم. أرى أ  

 ديسمبر، فهل يوافق المجلس عل  ذلك؟   31عدم عقد جلسة بتاريخ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

. م2018يناير  7 ذ  ستعقد الجلسة القادمة يوم األحد الموافق  

و ل عام وأنتم ب ير، وأ من  أ   كو  السنة القادمة سنة  ير عل  

 جميعًا، وأرفع الجلسة.الجميع. شكرًا لكم 

 10 

 

 

 ظهرًا( 12:00)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 15 

 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام لمجلس الشورى

 

 


