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 مضبطة الجلسة الثانية عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع
 10 

 12الرقـم:    

 هـ1439ربيع الثاني  20 التاريخ:  

 م2018يناير  7     

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

 من نيالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد العشر

م، وذلك برئاسة 2018هـ الموافق السابع من شهر يناير 1439ربيع الثاني  شهر

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

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 
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 العضو أحمـــــــــــــــــــــــــــد  براهيــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــــ اد.

لعضـــــــــو  لعري .ا لم ا  الــــد تور أحمــــد ســــــــــــا

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 الــعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

ـــــ  . ـــــه ـــــم  الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد ال

ــــــ ــــــرو. ــــــحــــــمــــــد ف ــــــا  م ــــــعضــــــــــــــو جــــــم  ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الـــد تورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــيــــــب ال ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــــا . ـــــــدا  عـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــب  ال

ـــــمـــــي. ـــــي ـــــع ـــــن ـــــار  ال ـــــب ـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد م  ال

 الـــعضـــــــــــو قــــالــــد حســـــــــــيـــن الـــمســـــــــــقـــطـــي.

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو قـــــال  ال

 الـــــعضـــــــــــــو قـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.

 الـــــعضـــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 الـــــــعضـــــــــــــــو دال  جـــــــاســـــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الــــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري. ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو ســـــــــــــامـــــيـــــة قـــــلـــــيـــــل الـــــمـــــ يـــــد.

 العضـــــــــو الــــد تور ســـــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 لــــعضـــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  الــــبــــحــــارنــــة.ا

 الــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــيــــــد    رحــــــمــــــة.

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحي  الموســــــــوي.
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 الــــعضـــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــعــــاودة.

 الــعضــــــــــو عــبــــدالــرحــمــن مــحــمــــد جــمشــــــــــيــر.

لع ي  حســـــــــن أبــــل. لعضـــــــــو الــــد تور عبــــدا  ا

ـــدا  العجمـــا . ـــدالع ي  عب ـــد تور عب  العضــــــــو ال

ـــدالحســــــــن المنصــــــــور. ـــدالوهـــاب عب  العضــــــــو عب

ــــــي ــــــل ــــــعضــــــــــــــو ع ــــــد. ال ــــــيســــــــــــــ  أحــــــم  ع

 العضــــــــو الــد تورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الــــــحــــــاجــــــي.

 العضـــــــــو الــــد تور محمــــد علي حســـــــــن علي.

ـــد ال  اعي. ـــد علي محم  العضــــــــو الـــد تور محم

ـــد تور منصــــــــور محمـــد ســــــــرحـــا .  العضــــــــو ال

 الـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي ديـــنــــا  يـــلـــي قضـــــــــــوري.

ــــــود. ــــــحــــــم ــــــم  الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي ال

 

 يد عبدالجليل  براهيم    طريفسعادة السوقد حضر الجلسة 

   ل من: األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة

و ير شــــ و  مجلســــي  ســــعادة الســــيد فانم بن فضــــل البوعينين -1

 .الشورى والنواب

 5سعادة السيد رشيد بن محمد المعرا  محافظ مصرف البحرين  -2

 المر  ي.

 

  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

  الداقليةمن و ارة : 

 10نقيب محمد جاسم ال دري رئيس شعبة مكافحة الجرائم ال -1

 االقتصادية. 
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رئيس شعبة اللجا  الو ارية بإدارة الهرمي يونس حمد م النقيب -2

 الش و  القانونية. 

 مال م أو  فيصل فا ي حمود من  دارة الش و  القانونية.  -3

 

 5  ارجية: من و ارة ال 

 مدير  دارة الش و  القانونية.  الحيدا  دالرحمنعب محمدالسيد  -1

 مبار  عبدا  الرميحي باحث قانوني أو .  السيد -2

 

 الية: من و ارة الم 

 10محمد البا ر المدير التنفيذي لرقابة  دالرحمنالسيد عب -1

 الم سسات المالية. 

السيد عبدالكريم محمد بوعالي رئيس الت طيط االقتصادي  -2

 االستراتيجي.

 حسن محامي أو .السيدة بتو  محمد م -3

 15 

 عد  والش و  اإلسالمية واألوقاف: من و ارة ال 

 الشي ة نورة بنت قليفة    قليفة مستشار قانوني.  الد تورة -

 

  ش و  مجلسي الشورى والنواب: من و ارة 

 20دالعظيم محمد العيد الو يل المساعد لش و  مجلسي السيد عب -1

 الشورى والنواب.

 السيد أ بر جاسم عاشور مستشار قانوني.  -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 

 25 
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 صناعة والتجارة والسياحة: من و ارة ال 

حمد بن سلما     قليفة مدير  دارة العالقات التجارية  شيخال -1

 ال ارجية.  

  براهيم المهني رئيس قسم المنظمات الدولية.  قليل السيد -2

 5 

 ما حضرها الد تور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر 

محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسات واللجا ، 

تشارين سالموالد تور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس هيئة 

 10القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، 

 ما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي 

 الرئيس الجلسة: معالياألمانة العامة، ثم افتتح 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل قير، نفتتح 

من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  ةالجلسة الثانية عشر

الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة 

 السابقة. تفضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 20 األمين العام للمجلس:

رحمة ا  وبر اته، السالم عليكم وشكرًا سيدي الرئيس،  

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

وفاة المغفور لها بإذ  ا  هالة رم ي فاي  ل :السعادة تيصاحب ل من 

تعال  ابنة عمتها، والد تورة سوسن حاجي تقوي لظرف صحي طارئ 

 25 وشكرًا.من َّ ا  عليها بالصحة والعافية، 
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 ـــــس:الرئيــــــــــ

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا.  

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

 فهل هنا  مالحظات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 5 

 )ال توجد مالحظات( 

 

 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي  . ذ  تقر المضبطة  ما وردت  ليكم 

 10من جدو  األعما  وال اص بالرسائل الواردة، تفضل األخ عبدالجليل 

  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 

 األمين العام للمجلس:

الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15ه   ليه أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب ب صوص ما انت

 المعد  البروتو و  عل  بالتصديق قانو  مشرو مجلس النواب حو  

 تجنب بشأ  تايلند مملكة وحكومة البحرين مملكة حكومة التفاقية

 عل  للضرائب بالنسبة الضرائب من التهرب ومنع الضريبي اال دوا 

 حالته  ل  ، وقد تمت م2017 لسنة( 52) رقم للمرسوم المرافق الدقل،

 20لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني مع  قطار لجنة الش و  

 التشريعية والقانونية، وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

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

 25بأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  قانو  بالتصديق عل  البروتو و  
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المعد  التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين 

بشأ  تجنب اال دوا  الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة 

( لسنة 45  الما ، المرافق للمرسوم رقم )للضرائب عل  الدقل ورأ

وقد وافق المجلس عل  هذا المشرو  في مجموعه في الجلسة م، 2017

 5لبو  عضوًا من اإلقوة األعضاء يط 29ل وقد وصلتنا رفبة من قب ؛السابقة

تظهر األسماء، وتبين اإلقوة المعار ين  بطريقةأ  يكو  التصويت 

طلبنا من قسم تقنية المعلومات تعديل والم يدين، واستجابة لهذه الرفبة 

عل  مشرو  فهل يوافق المجلس النظام بحيث يستجيب لهذه الرفبة؛ 

 بصفة نهائية؟ القانو 

 10 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

وللعلم نحن اآل  نعمل عل    ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية. 

 15تعلمو  أ  هذا النظام قد تطوير األنظمة لتعمل بشكل أفضل، و ما 

سنة، ويشهد هذا القطا  تطورًا سريعًا  15مض  عليه أ ثر من 

ومستمرًا، فأتمن  أ  تشهدوا نظامًا أ ثر  فاءة من النظام الحالي. 

بأقذ الرأي  ننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اصو

ا  ل  المرسوم ( مكرر6ًالنهائي عل  مشرو  قانو  بإ افة مادة برقم )

 20م في شأ  الكهرباء والماء، المرافق 1996( لسنة 1بقانو  رقم )

وقد وافق المجلس عل  هذا المشرو   م،2015( لسنة 29للمرسوم رقم )

 في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
 

 )أغلبية موافقة(
 25 
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 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي  .قانو  بصفة نهائية ذ  يُقر مشرو  ال 

بأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  قانو  بتعديل  من جدو  األعما  وال اص

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

 5القادمة، )المعد في  وء االقتراح بقانو  ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من 

وقد وافق المجلس عل  هذا المشرو  في مجموعه في واب(، مجلس الن

 الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
 

 )أغلبية موافقة(
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل   ل  البند التالي .  ذ  يُقر مشرو  القانو  بصفة نهائية       

الش و  ال ارجية  من جدو  األعما  وال اص بمناقشة تقرير لجنة

 م2017( لسنة 36المرسوم بقانو  رقم )والدفا  واألمن الوطني ب صوص 

 15م بشأ  حظر 2001( لسنة 4المرسوم بقانو  رقم )( من 3المادة )بتعديل 

ومكافحة فسل األموا  وتمويل اإلرهاب، وأطلب من األخ عبدالرحمن 

 محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.
  

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 20شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟ 

 25 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 المضبطة. ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 

 (64صفحة  /1)انظر الملحق 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ اآل  بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  

 تفضل األخ مقرر اللجنة. 

 

 10 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

اسمح لي بداية أ  أشار كم تهنئة األخ  شكرًا سيدي الرئيس، 

م محافظًا للشر  األوسط من 2018م رشيد المعرا  القتياره ش صية عا

(، مشيدين بما يتمتع به من  فاءة وتمي ، The bankerقبل مجلة )

وهذا االقتيار في الحقيقة هو  شادة بمملكة البحرين ومكانتها وتمي ها 

 15بالشفافية وااللت ام بالمعايير الدولية واإلقليمية والمحلية في العمل 

م هو أحد هذه االلت امات المصرفي، وما هو معروض عليكم اليو

م، الذي تدارسته اللجنة، 2017( لسنة 36المشمولة في المرسوم بقانو  )

والذي يوليه مصرف البحرين المر  ي أولوية رئيسية لمكافحة فسل 

األموا  وتمويل اإلرهاب، وذلك لموا بة التطورات الدولية ذات العالقة 

 20ماليًا، ولكو  مملكة  البحرين باعتبارها مر  ًاعل  سمعة  للمحافظة

البحرين عضوًا  من منظومة دو  مجلس التعاو  ال ليجي في مجموعة 

(، تلت م بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا FATFالعمل المالي )

المجا ،  ما أ  مملكة البحرين عضو م سس لمجموعة العمل المالي 

انو  رقم ، والمرسوم بق(FATFلمنطقة الشر  األوسط وشما  أفريقيا )



 12المضبطة     م7/1/2018 ( 10)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

م بشأ  حظر ومكافحة فسل األموا  وتمويل اإلرهاب 2001( لسنة 14)

المالية ومصرف ممثلي و ارة الذي ناقشته اللجنة مناقشة مستفيضة مع 

وو ارة الداقلية، وو ارة العد  والش و  اإلسالمية  ،البحرين المر  ي

 لمجلس، واطلعت اللجنة عل  قرارلوالمستشار القانوني  واألوقاف،

 5مجلس النواب ومرفقاته بشأ  المرسوم بقانو ، وعل  رأي لجنة الش و  

الذي جاء م  دًا سالمة المرسوم  ،التشريعية والقانونية بمجلس الشورى

 ويتألف المرسوم بقانو  بقانو  من الناحيتين الدستورية والقانونية، 

تبدا  ــ فضالً عن الديباجة ــ من مادتين نصت المادة األول  منه عل  اس

( من المرسوم بقانو  رقم 3من المادة ) (1ـ3)نص جديد بنص الفقرة 

 10م بشأ  حظر ومكافحة فسل األموا  وتمويل اإلرهاب، 2001( لسنة 4)

مفاده أنه يعاقب بالسجن الم بد أو السجن الذي ال يقل عن عشر سنوات 

وبالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف دينار وال تجاو  قمسمائة ألف دينار، 

مال ًا أو أمواالً أو عائداتها لجمعية  ل من جمع أو أعط  أو قصص أ

أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمار  نشاطًا  رهابيًا، يكو  

 15مقرها داقل البالد أو قارجها، أو ألحد المنتمين  ليها، أو قام لمصلحتها 

بأي عملية، أو قدم لها دعمًا أو تمويالً بأي وسيلة، و ا  يعلم بممارستها 

تضمن النص تقرير العقوبة ذاتها لكل من جمع  لنشا   رهابي،  ما

أو أعط  أو قصص أمال ًا أو أمواالً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من 

األفراد داقل البالد أو قارجها يمارسو  نشاطًا  رهابيًا، أو قام لمصلحة 

 20أي منهم بأي عملية، أو قدم ألي منهم دعمًا أو تمويالً بأي وسيلة، و ا  

م لنشا   رهابي،  ما يعاقب بالعقوبة ذاتها  ل من يعلم بممارسته

تسلم مباشرة أو بالواسطة بأي طريقة  انت أمال ًا أو أمواالً أيًا  ا  

نوعها من أي من ه الء األفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو 

استغاللها لمصلحة أي منهم، ويعاقب عل  الشرو  في أي من الجرائم 
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قرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الف

التامة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانو   ل  

تجريم جمع أو  عطاء أو ت صيص أي أموا  أو أمال  أو عائدات أو 

تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسو  نشاطًا  رهابيًا، وهو 

 5جهة م اطر اإلرهاب أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا عل  األمر الضروري لموا

مملكة البحرين، وقصوصًا في ظل امتداد وتنو  أنما  ارتكاب جرائم 

تمويل اإلرهاب مع تنو  وسائل التداو  المالي، ومنها األدوات 

اإللكترونية، ويأتي هذا المرسوم لموا بة جميع الجهود العالمية 

الجريمة المنظمة وفسل األموا  وتنامي واإلقليمية والمحلية في مجا  

 10قطر اإلرهاب، ومن ثم فهو  جراء  روري تقضيه موافقة التشريعات 

الداقلية مع االتفاقيات الدولية بشأ  التصدي لجرائم فسل األموا  

واقتنعت اللجنة وتمويل ومكافحة اإلرهاب، وتع ي  سبل هذه المكافحة. 

أثناء فياب ستدعت صدوره بمبررات صدور المرسوم بقانو ، التي ا

الرابع من الفصل و الثالث االنعقاد العادي يدور فيما بين البرلما 

 15، مما استوجب اإلسرا  في ات اذ تدابير ال تحتمل الرابعالتشريعي 

ويجب »( من الدستور، التي جاء فيها: 38التأقير وفقًا لنص المادة )

لنواب قال  عرض هذه المراسيم عل   ل من مجلس الشورى ومجلس ا

شهر  ذا  ا  المجلسا  قائمين أو قال  شهر من أو  اجتما  لكل من 

المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم 

 20تعرض  ا  ما  ا  لها من قوة القانو  بغير حاجة  ل   صدار قرار 

بذلك، و ذا عر ت ولم يقرها المجلسا   ا   ذلك ما  ا  لها من 

ونظرًا  ل  ما تفر ه الظروف العالمية والمحلية الحا رة ، «وة القانو ق

من  رورة السرعة في ات اذ اإلجراءات الال مة والمستجدة لمكافحة 

اإلرهاب، ومن أهمها و ع القواعد التي تكفل حظر ومكافحة فسل 
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 الدستور عليها نص التي الضرورة حالة فإ  اإلرهاب، وتمويلاألموا  

 هذا بقانو ، المرسوم لهذا بالنسبة متوافرة بقوانين مراسيمال إلصدار

 قال  بالفعل تم قد الشورى مجلس عل  بقانو  المرسوم عرض أ   ل 

 .الدستور من( 38) المادة عليه نصت الذي النحو عل  صدوره من شهر

 5 الشورى لمجلس الداقلية الالئحة من( 123) المادة أ   ل  اإلشارة وتجدر

 ال اصة اإلجراءات بقوانين المراسيم بشأ  تسري»: أ  عل  تنص

 ويصوت الالئحة، هذه في عليها المنصوص القوانين مشروعات بمناقشة

( 78) للمادة ووفقـًا .«بالرف  أو بالموافقة المراسيم هذه عل  المجلس

 في باالسم نداءً الرأي أقذ يجب»: الشورى لمجلس الداقلية الالئحة من

 10  وء وفي« .قاصة أفلبية فيها يشتر  التي الحاالت -أ :اآلتية الحاالت

 لسنة( 36) رقم بقانو  المرسوم عل  الموافقة أهمية اللجنة ترى تقدم ما

 م2001 لسنة( 4) رقم بقانو  المرسوم من( 3) المادة بتعديل م2017

اإلرهاب، واألمر معروض  وتمويل األموا  فسل ومكافحة حظر بشأ 

 الت اذ الال م، وشكرًا.عل  المجلس الموقر 

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

هنا  مالحظات؟ تفضلي األقت الد تورة جهاد  هلشكرًا،  

 عبدا  الفا ل. 

 

 20 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل قير،  

أتوجه بالشكر  ل  اللجنة رئيسًا وأعضاءً، و ل   ل من  أود أ  بدايةً

( لسنة 4( من المرسوم بقانو  رقم )3المادة ) ساهم وعمل عل  تعديل

.  لنا نعلم م بشأ  حظر ومكافحة فسل األموا  وتمويل اإلرهاب2001
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أنه في الفترة الما ية بفضل ا  سبحانه وتعال  وبفضل يقظة السلطات 

كة تم  حبا  محاولة افتيا  معالي القائد العام لقوة األمنية في الممل

دفا  البحرين، وتم في هذه العملية اإلجرامية است دام أموا  من أنشطة 

مثل هذا التعديل،  ما أتمن  أ  نقوم  ل   رهابية، وبالتالي نحن بحاجة 

 5بتعديل قوانين أقرى لموا بة التطور في أدوات الجريمة، و ما تعلمو  

بدأت تغ و األسوا  العربية، وهذه  (pitcoin)العملة الرقمية أ  تداو  

العملة يتم است دامها في العمليات اإلرهابية وفي عمليات بيع الم درات، 

وهي عملة رقمية قطرة ألنها تتم مباشرة بين جهتين بدو  المرور عل  

سلطة مر  ية، لذلك أتمن  عل  الجهات المعنية أ  تت ذ التدابير 

 10 ــ وليسمح لي اإلقوة في الجهات  الال مة أثناء است دام هذه العملة

هنا  أمور  بابية، فنحن ال نعرف اإلجراءات التي  ت ا المعنية ــ فال

يت ذونها لمواجهة است دام هذه العملة. في ال تام أتقدم بالشكر  ل  

اللجنة عل  هذا التعديل، وأعتقد أ  المجلس سيوافق عليه وسيمرره بإذ  

 ا ، وشكرًا.

 15 

 :ــــــسالرئيـــــــــ

 شكرًا، تفضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 20والشكر موصو   ل  لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

ال ارجية والدفا  واألمن الوطني عل   عداد هذا التقرير. بدايةً أود 

تو يح نقطة مهمة وهي أننا نحضر العديد من الم تمرات المعنية 

 اصة الم تمرات التي تحضرها الدو  العربية اإلسالمية، باإلرهاب وب

وجهات من مجلس األمن، والجهات المعنية األقرى بو ع التقارير حو  
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دولة ما لتقديمها في التشريعات األمنية.    مملكة البحرين تضع هذه 

 التشريعات بالدرجة األول  حت  يكو  لديها قوام تشريعي، وب اصة أننا

ا عر ة لألعما  اإلرهابية المنظمة وفير المنظمة.  دائمًا  لنتعر نا وما

ما يكو  التعديل عل  تشريعاتنا بالتوسع في األفعا ، وهذا المرسوم 

 5ال يمكن اإلفالت منها سواء  انت منظمة أو فير  فسر وو ع أفعاالً

أو بشكل عصابة أو مرت قة،  ما منظمة، وسواء  انت بشكل فردي 

فعا  التي ت قذ بأ ثر من معن ، فعل  سبيل المثا  ن هذا المرسوم األبي َّ

الفعل )ارتكب( أقذناه بمفردتين حت  تكو  العقوبة عل  هذا الفعل 

 من قانو  اإلرهاب، وهنا  من األفعا  التي تم تضمينها أيضًا في 

 10سواء بشكل مباشر أو فير  ،أعط ، ومنح، وساهم :المرسوم مثل

نا  عل  الدو  التي تدعم اإلرهاب مباشر. نسع  اليوم  ل  تضييق ال 

وب اصة في منطقتنا العربية عندما نقطع عل  األفراد أو الجمعيات أو 

العصابات أو المنظمات التي من قاللها يتم التمويل المالي، والذي يعد 

أهم ر ي ة في عمل اإلرهاب؛ أل  اإلرهاب ليس قائمًا عل  فكر، 

 15ويقوم به، و نما اإلرهاب  رهابا يقوم به  أ  مببمعن  أ  الش ص ي من 

مرتبط باألموا  في العديد من الدو ، بمعن  أ  يكو  هنا   رهاب 

مت  ما  ود هذا الش ص أو هذه الجماعة باألموا ، فاألموا  هي أسا  

 7تحريك اإلرهاب في أي دولة. العقوبة في السابق  انت ال ت يد عل  

ال  بماوأوقف الحكم  سنوات، ولكن هذا المرسوم جاء بالحد األعل ،

 20سنوات، وبالتالي  10سنوات، وجعل الحكم بما ال يقل عن  7ي يد عل  

نجد هنا تشديدًا في العقوبة،  ما أ  المرسوم بقانو  جعل عقوبة 

العقوبة نفسها التي ي قذ بها في الجريمة التامة، هي الشرو  بالجريمة 

لبحرين انضمت    مملكة اوبالتالي هنا  تشديد في العقوبة أيضًا. 

تفاقيات المعنية باإلرهاب التي أهمها االتفاقية العربية لجميع اال
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أ  تعمل بموجب بلمكافحة اإلرهاب، ونحن نتمن  ونطالب دولنا العربية 

هذه االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، وال نقبل أ  يتم التصديق عل  

هذه االتفاقية والعمل بعكس ما جاء في هذه االتفاقية من قبل أقلية من 

الدو  العربية التي تعمل عل  دعم اإلرهاب ودعم اإلرهابيين. أتوجه 

 5ية بدأت بتشديد بالشكر  ل  المصارف البحرينية، فالمصارف البحرين

بع  األنظمة استجابة لمصرف البحرين المر  ي فيما ي ص 

التحويالت المالية، والتضييق بشأنها، وامتدادها للمصارف األقرى، 

 ما أتوجه بالشكر  ل  اإلقوة في و ارة الداقلية وب اصة  دارة 

الجرائم اإللكترونية واالقتصادية، وأتمن  لو يتسع لنا الوقت لمعرفة 

 10لكتروني؛ أل  في  أ  يكو  بين الجهات المعنية في الدولة رابط  معن 

يبي ن أ  من يقوم باإلبالغ عن هذه الجرائم يُعف   اهذا القانو  النافذ نصً

من المس ولية الجنائية، وهذا األمر يشجع عل  اإلبالغ، ويشجع الدولة 

لكي تت ذ قطوات أوسع في مجا  حماية المبلغين عن األعما  

بية. أؤيد تمامًا هذا المرسوم بما تضمنه من أحكام جاءت ل دمة اإلرها

 15 التطور في هذا المجا ، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد . 

 

 20 أحمد مهدي الحداد : العضو

( من 3المادة )من دو  شك أ  تعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

م بشأ  حظر ومكافحة فسل 2001 ( لسنة4المرسوم بقانو  رقم )

يصب في مصلحة مملكة البحرين والجهات  األموا  وتمويل اإلرهاب

الم تصة في البالد عل  المستوى الدولي.    هذه األعما  اإلرهابية 
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ليست بجديدة، وعندما  ربت األبرا  في نيويور  وواشنطن ومناطق 

مم المتحدة أصدرت أقرى في الواليات المتحدة، فإ  الجمعية العامة لأل

م، وعل  أساسه بدأ العمل بمكافحة 2001( لسنة 17القرار رقم )

اإلرهاب عل  جميع المستويات في العالم، وات ذت  جراءات  ثيرة في 

 5هذا ال صوص، ومملكة البحرين  ونها عضوًا في الجمعية العامة 

 لألمم المتحدة قامت بتنفيذ توجيهات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

أشار التقرير  ل  أ  الجهات المعنية في مملكة البحرين عليها مصادرة 

أموا  الذين يقومو  بتمويل الجماعات اإلرهابية، وس الي هو:  يف 

نستطيع حج  أموا  الذين يمولو  اإلرهاب قار  مملكة البحرين؟ وهل 

 10هنا   ليات معينة؟ و    انت هنا   ليات، ما هي هذه اآلليات؟ وهل 

ع ه الء عن طريق األمم المتحدة أم عن طريق اإلنتربو  أم عن سنتاب

طريق أجه ة معنية أقرى؟ أعتقد أ  هذه المسألة ليست بسيطة، 

والجهات التي تقوم بتمويل هذه الجماعات اإلرهابية لها من الوسائل 

والتقنيات التي من قاللها يمكن أ  يتغلبوا عل  مثل هذه اإلشكاليات. 

 15 جهات المعنية في الدولة عن تساؤالتي، وشكرًا.بودي لو تجيب ال

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 20 جواد عبداهلل عباس: العضو

أسعد ا  صباحكم بكل قير، أتوجه  شكرًا سيدي الرئيس، 

بالشكر والتقدير  ل  اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. يشكل فسل 

األموا  وتمويل اإلرهاب جريمتين ماليتين تترتب عليهما  ثار اقتصادية 

 بيرة، وقد هدد اإلرهاب والتطرف استقرار القطا  المالي في البلد، 
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تبر هذا التعديل من النظم وعانت البالد الكثير من أ راره، ويع

والوسائل الرادعة وال اجرة الفعالة لمكافحة فسل األموا  وتمويل 

اإلرهاب والتطرف، وأمرًا  روريًا لحماية ن اهة األسوا  المحلية وسالمة 

اإلطار المالي واالقتصادي في مملكة البحرين، ولذلك فإ  ات اذ 

 5ل األموا  وتمويل  جراءات صارمة ورادعة و اجرة لمنع ومكافحة فس

اإلرهاب ال يحقق  رورة أقالقية فقط، بل يلبي احتياجًا اقتصاديًا 

وباألقص في عصرنا الحالي، حيث تعددت الوسائل والجرائم ذات الصلة 

التي تنطوي عل  تمويل اإلرهاب والتطرف، وعل  جمع ومعالجة األصو  

شطتهم اإلرهابية إلمداد اإلرهاب والمتطرفين بالموارد الال مة لممارسة أن

 10التي تهدد سالمة واستقرار النظام المالي واالقتصادي والسياسي. أتفق 

م بتعديل 2017( لسنة 36المرسوم بقانو  رقم )تمامًا مع ما جاء في 

م بشأ  حظر 2001( لسنة 4( من المرسوم بقانو  رقم )3المادة )

، وما جاء في مذ رته ومكافحة فسل األموا  وتمويل اإلرهاب

 يضاحية، وشكرًا.اإل

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ قميس حمد الرميحي. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

 20والشكر موصو   ل  اإلقوة في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الموقرة عل  تقديم هذا التقرير. ال قالف أ  هذا المرسوم له أهمية 

م جاءت بناءً عل  التوصية  بيرة، وقصوصًا أ  مبررات  صدار المرسو

من قبل مجموعة العمل الدولي التي تعتبر من الجهات الدولية، والتي 

ت قذ تقاريرها عل  محمل الجد. و ما تعلمو  أ  اإلرهاب أصبح  فة 
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هذا العصر، تعددت أساليبه، وتعددت طرقه، ومكافحة اإلرهاب 

أ  الكثير  أصبحت  رورة لحياة البشر والستقرار الدو . الجميع يعلم

من الدو  في المنطقة العربية أصبحت من الدو  الفاشلة نتيجة دقو  

   انت جنانًا. اليوم أاإلرهاب لها، وأصبحت هذه الدو  قرابًا بعد 

 5كو  يكو  شر ات، وقد ياإلرهاب ليس تقديم أموا  و نما قد 

، ومحاصرة اإلرهاب بهذه الطريقة في اعتقادي أنها الطريقة اأمال ً

ل  لمكافحته، ولكن اإلرهاب سوف يت ذ طرقًا وأشكاالً أقرى المث

ولذلك أعتقد أ  الدو  الجادة في مكافحة  ،حينما تتم محاصرته

اإلرهاب ــ والبحرين من هذه الدو  ــ ال جدا  في أنها سوف تكو  

 10بالمرصاد لكل من تسو  له نفسه سلو  طريق اإلرهاب. نحن في 

نا أجياالً  ثيرة لم يعرف اإلرهاب لنا البحرين وفي الدو  العربية عش

، ولكن لألسف الشديد قال  الفترة الما ية تعددت أنوا  اطريقً

اإلرهاب وأساليبه وأصبحت مكافحته ليست فقط البحرين المعنية بها 

و نما تُعن  بها جميع دو  العالم، والبحرين ليست بمع   عن هذه الدو ، 

 15 هذا المرسوم، وشكرًا. وأتمن  م لصًا أ  تتم الموافقة عل 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األقت جميلة علي سلما .  

 

 20 جميلة علي سلمان: العضو

هذا المرسوم جاء في وقت مهم جدًا،  شكرًا سيدي الرئيس، 

وقصوصًا أ  البحرين من الدو  التي عانت من اإلرهاب و ذلك الشقيقة 

بر من أ ثر الدو  المستهدفة التي المملكة العربية السعودية فهي تعت

عتبره الشريا  الذي يغذي اإلرهاب، أما الت تعاني من اإلرهاب. التمويل 
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وبدو  قطع هذا الشريا  ال يمكن لكل الجهود الدولية أ  تنجح في 

التصدي لإلرهاب ومكافحته؛ والمتابع لما تمر به المنطقة يرى أهمية 

التمويل وأهمية األموا  الستمرار األعما  اإلرهابية، فمثالً عندما تم 

سالح النووي رأينا أ   يرا  قامت اإلفرا  عن أموا   يرا  من صفقة ال

 5باست دام هذه األموا  في  يادة األعما  اإلرهابية في المنطقة، وأيضًا 

ح ب ا  من فترة بسيطة صر ح بأ   يرا  هي من تدعمه ماديًا، 

واستمرار هذه األح اب اإلرهابية والمنظمات مرهو  بالتمويل، فلن 

يل. عندما قمنا بمراجعة تستمر هذه المنظمات أو األح اب بدو  تمو

االتفاقيات الدولية وااللت امات وقرارات مجلس األمن رأينا أ  هذا 

 10المرسوم جاء مطابقًا لما نصت عليه االتفاقيات، ومطابقًا  ذلك 

لاللت امات الدولية المفرو ة عل  الدو ، و منها البحرين بالطبع التي 

ت، ويجب أ  تكو  تعتبر  من المنظومة الدولية التي عليها الت اما

قوانينها موائمة لالتفاقيات الدولية، وقصوًصا في هذا المجا ، وأيضًا 

أ  تقوم بات اذ التدابير االحترا ية لذلك. هذا المرسوم باإل افة  ل  أنه 

 15موائم لالتفاقيات الدولية فإ  هنا  أيضًا  مانات لألش اص المتهمين 

النية، ي األش اص حسني في جرائم اإلرهاب، فمثالً هذا المرسوم يحم

لم أل  الجهة التي تمار  عمالً  رهابيًا يُفترض وأيضًا اشتر  المرسوم الع

أ  يكو  الش ص الذي يقوم بتمويلها أو دعمها ــ أو ارتكاب هذه 

األفعا  التي تشكل أعماالً  رهابية ــ عالمًا بأ  هذه الجهة  رهابية أو 

 20ت أوجدها هذا المرسوم، تمار  عمالً  رهابيًا،  ل هذه الضمانا

وبالتالي هذا المرسوم جاء مُحكمًا، وأصبحت لدينا منظومة قانونية 

متكاملة، باإل افة  ل  التدابير والقرارات التي تصدرها الدولة لوقف 

أي استغال  لألموا  سواء األموا  التي تُجمع ألعما   نسانية أو دينية، 

تمويل األعما  حيث يجب أ  تكو  تحت رقابة ليس فقط لوقف 
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اإلرهابية ولكن أيضًا لحماية األش اص حسني النية من أ  تذهب 

تبرعاتهم أو أموالهم  ل  جهات  رهابية ت ذي اإلنسانية؛ ولذلك أنا اعتبر 

أ  هذا المرسوم محكم جدًا، باإل افة  ل  أنه جاء متطابقًا مع جميع 

 االتفاقيات والت امات مملكة البحرين الدولية، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 10ال شك أ  القواعد الشرعية هي  لية  شكرًا سيدي الرئيس، 

ومُحكمة، وا  سبحانه وتعال  و ع هذا الشر  المتين لمصلحة البشر 

تُطب ق ــ وهذا القانو   التي ال شك فيها، ومن القواعد التي يجب أ 

يتطابق معها  ليًا ــ أ  الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصد ــ أي ُ 

مقصد ــ سواء  ا  مقصد قير أو مقصد شر البد له من وسائل للوصو  

 15 ليه، فإذا  ا  المقصد قيرًا فوسائله مطلوبة وهي قير أيضًا، و ذا 

أ  تُحارب، واإلرهاب  ا  المقصد شرًا فوسائله هي أيضًا شر ويجب 

يُست دم هذه األيام إلرهاب األمة العربية قاصة،  اسالحً  صارأعتقد أنه 

فهو ي ر  باسمها ويُست دم  دها، وهي أ ثر من يعاني منه، ولألسف 

هي الموصومة به، وهو مدعوم دعمًا مُنظ مًا ومعروفًا وليس ب افٍ، 

 20  نقضي عل  ولكن ما ال يُدر   له ال يُتر  جله، ال نستطيع أ

اإلرهاب، وقاصة اإلرهاب العالمي المُنظم، ألننا نسمع مثالً عن تصنيف 

ما يسم  ح ب ا  عل  أنه منظمة  رهابية، وهو يُعلن صراحة أ  أمواله 

وسالحه ومواد القتل التي يستعين بها وطعامه من  يرا ، وهنا  فرو  له 

 لها ممولة من في البحرين وفي السعودية وفي الكويت وفي العرا  و
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 يرا ، ومنذ أيام سمعنا ورأينا الشباب المُغرر بهم الذين مارسوا اإلرهاب 

في بالدهم يُرعو  رعاية تامة في  يرا ، وليس هذا بغريب، فأين يعي  

الدواع ؟ وأين تعي  أُسر القاعدة ورمو ها  ال في  يرا ، ومن أين نبع 

بالد المسلمين؟! ولكن ح ب ا  والمليشيات التي تقتل المسلمين في 

 5نحن نقو     قدرتنا أ  نحمي بلدنا وأ  نتعاو ، وأعتقد أ  هذا القانو  

 ذا طُب ِّقَّ  ما هو منصوص عليه فسيقطع شريا  اإلرهاب، وقاصة أ  

هنا  أناسًا قد يكو  فيهم لين،  ما تعاطفًا مع هذا اإلرهابي أو ذا  

دم مصلحته الش صية و ما قوفًا أحيانًا، أي ي اف عل  مصالحه ويق

عل  مصلحة البلد، ولكن  ذا عُلِّمَّ أ  أي دعم لهذا اإلرهاب بأي نو  من 

 10األنوا  سيكو  هو مشار ة حقيقية في األعما  اإلرهابية فأعتقد أ  

ذلك سيكف عنا شرًا  ثيرًا. هذا القانو  نريد أ  نراه واقعًا أل   ال 

نا   الطعام والشراب شيء بعد اإليما  با  ع   وجل يحتا   ليه ال

قد يقوم بها مثل األمن، وال يُعكر صفو هذا األمن  ال حر ات  رهابية 

بهم لكن قلفهم منظمات  رهابية ودعم  أحيانًا أش اص سُذ  أو مغرر

 15 رهابي؛ وأرجو أ  يكو  هذا المرسوم بقانو  لبنة في حماية هذا الوطن، 

ع عل  الوقوف مع وال أظن أ  أحدًا سيتردد في دعمه، وأشكر الجمي

 منذ  من، وشكرًا. اهذا المرسوم، وأشكر الفكرة ألننا نحتا   ليه

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 شكرًا، تفضل األخ الد تور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

وأقدم الشكر  ل  لجنة الش و  ال ارجية  شكرًا سيدي الرئيس، 

والدفا  واألمن الوطني عل  هذا التقرير. تعديل المادة المذ ورة هو أمر 
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محمود في الطريق لمكافحة هذا السرطا  المنتشر في العالم، أعني 

مو و  اإلرهاب، بحيث تصل العقوبة ــ بحسب ما هو مذ ور ــ  ل  

هذا المرسوم جمع بين أمرين  السجن الم بد؛ ومن الحسن  ذلك أ 

قطيرين وهما فسل األموا  وتمويل اإلرهاب، وهما  فاتا   بيرتا  

 5تجتاحا  المجتمعات العربية والدولية؛ وأيضًا من المهم أ  يُذ ر في 

هذا القانو  أمرا  مهما  وهما: ت صيص األموا ، و ذلك ت صيص 

ومن الحسن أ   األمال ، فكالهما يعتبرا  وسيلة في تمويل اإلرهاب،

تذ را في هذا المرسوم، وهو مرسوم يع   مكانة وسمعة البحرين في 

 مواجهة هذا ال طر الكبير الذي يواجه العالم، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 15ع ما تفضل به الكثير من اإلقوا  أتفق م شكرًا سيدي الرئيس، 

واألقوات ب صوص هذا المرسوم بقانو ، وأيضًا أتفق مع ما ذهبت  ليه 

ألننا في هذه األيام نشاهد  ،اللجنة ب صوص موافقتها عل  هذا المرسوم

الكثير من األعما  اإلرهابية التي تحدث في بع  البلدا  نتيجة تمويل 

أظن أ  تأثير هذه األموا  فقط عل  منظمات  رهابية لهذه الفئات، وال 

 20األو ا  االقتصادية أو التجارية ولكن أ يف أيضًا أ  تأثيرها  بير 

عل  الو ع األمني في البلد، حيث يهت  الو ع األمني مت  توافرت 

المادة لإلرهابيين الذي يحصلو  عل  هذه األموا  بطر  فير مشروعة. 

سلما  واألخ عاد  المعاودة  أتفق  ذلك مع ما ذهبت  ليه األقت جميلة

بأنه يجب أ  تكو  هنا  وقفة صارمة وشديدة ومشددة في العقوبات 

 25أمام من يقوم بتمويل هذه الفئات اإلرهابية، فمن أجل أ  نجتث هذه 
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األعما  يجب أ  تكو  العقوبات مشددة، وقد أصابت اللجنة في 

لمن تسو   تشديدها للعقوبات عل  أسا  أ  تكو  هذه العقوبات رادعة

له نفسه تمويل هذه الجماعات اإلرهابية، وأرجو الموافقة عل  هذا 

 المشرو  باإلجما ، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 10أحب أ  أو ح نقطة لألخ أحمد الحداد  شكرًا سيدي الرئيس، 

القتصاص المكاني، هذه الجرائم ــ أعني جرائم الذي استفسر حو  ا

اإلرهاب ــ من الجرائم التي ت ر  عن األصل العام الذي هو أ  لكل 

دولة واليتها القضائية في االقتصاص المكاني في أ  تحكم وتحا م 

وتحقق مع األش اص في موقع حدوث الفعل أو الجريمة، الجرائم 

 15ية و قليمية ــ تكافح اإلرهاب ــ اإلرهابية  ونها قا عة التفاقيات دول

فإ   من بنود هذه االتفاقيات التباد  والمساعدة القانونية وااللت ام، 

وعندما عُر ِّفَّ النشا  اإلجرامي  ا  تعريفه أنه الذي يحدث داقل  قليم 

الدولة أو قارجها، ونظمت االتفاقيات أ   ل دولة ــ مع احترام سيادتها 

او  وتقديم المساعدة القانونية للدو  األقرى، الداقلية ــ مل مة بالتع

 20وحت  في تشريعنا النافذ في مجا  مكافحة اإلرهاب، في المادة الثامنة 

منه نص عل  تنظيم مسألة طلب المساعدة األجنبية، فعندما تكو  

أو دعوة ش ص هنا  دولة ترفب في أقذ معلومات أو مصادرة أموا  

بة القضاء، وقاصة فيما يتعلق ذلك تحت رقا  ل  تسليم نفسه، جعل

بقا ي التحقيق، فهو من ينظر هذه الطلبات عندما تُقدم من قبل دولة 
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أجنبية، وأيضًا بعد صدور الحكم بالمصادرة  ذا رأت الدولة األجنبية 

أ  هذه األموا  ينبغي أ  تُجلب  ليها، فإ  ذلك يتم عبر و ير العد  

نت االتفاقية أ   ل دولة والش و  اإلسالمية واألوقاف، ولذلك تضم

ت ود األمين العام بواليتها القضائية ومضمونها حت  يتم اعتمادها، 

 5وقاصة من سيُساء  فعالً عن رفبته الحقيقة في التعاو  مع هذه االتفاقية 

بشكل صحيح، فهم من انضموا ووقعوا ووافقوا عل  هذه االتفاقية ألنها 

االقتصاص  للحديث عنتصدر تقارير بشأنهم، وبالتالي ال مجا  

المكاني بموجب الوالية القضائية في مثل هذه القضايا ألنه بموجب 

 والتشريعات أصبح لها امتداد مكاني قار  اإلقليم، وشكرًا. اتاالتفاقي

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكرًا، تفضل األخ  

 

 :عبدالرحمن محمد جمشير العضو

 15 ما أشكر اإلقوة واألقوات المتداقلين  شكرًا سيدي الرئيس، 

والم يدين لقرار اللجنة. لدي استفسار لألخ أحمد الحداد عن  يفية 

التأ د من التحويالت. التحويالت تتم عن طريقين، األو  عن طريق 

الرقابة الذاتية من البنو  نفسها، والت امهم بأقذ المعلومات بحسب 

المر  ي، والثاني عن طريق  االستمارة التي يو عها مصرف البحرين

 20رقابة مصرف البحرين المر  ي عن طريق فريق مت صص يذهبو   ل  

البنو  ويتأ دو  من  ل هذه التحويالت.  ما أنه توجد في المصرف 

ــ بحسب علمي ــ لجنة قاصة بحظر ومكافحة فسل األموا  وتمويل 

ك، اإلرهاب مشكلة من جميع الو ارات ذات العالقة والهيئات  ذل

 وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

رشيد بن محمد المعرا  محافظ مصرف شكرًا، تفضل األخ  

 . البحرين المر  ي

 

 5 محافظ مصرف البحرين المركزي:

قوا  بداية أود أ  أشكر م وأشكر اإل شكرًا سيدي الرئيس، 

هذا في تجاهي، و ذا  ا  هنا  فضل جميعًا عل  مشاعرهم الطيبة 

 نعضاء الفريق الذيألاإلنجا  من بعد ا  سبحانه وتعال  فإنه سيكو  

أتشرف بالعمل معهم، وهم موظفو وموظفات مصرف البحرين المر  ي. 

 10أعتقد أ  ما جاء من قبل اللجنة الموقرة واألخ المقرر و ذلك 

ها أصحاب السعادة األعضاء تغطي الجوانب التي االمالحظات التي أبد

و ح  ثير من أصحاب السعادة أ  هذا أن هذا التعديل.  ما أردناها م

التعديل في القانو  يغطي بع  المتطلبات الدولية التي عل  البحرين 

االلت ام بها لتتوافق مع المعايير الدولية في هذه الترتيبات. هنا  بع  

 15االستفسارات التي طرحت من قبل أصحاب السعادة األعضاء ب صوص 

يأقذها المصرف والجهات الم تصة في الدولة، فقد الترتيبات التي 

و ح سعادة األخ عبدالرحمن جمشير مقرر اللجنة أننا في مصرف أ

البحرين المر  ي لدينا جهة مت صصة تقوم باإلشراف ومتابعة تنفيذ 

القرارات ال اصة بهذا الجانب، وهنا  حمالت تفتيشية دورية للتأ د 

 20لية، وليس فقط البنو  بل  ل من مطابقة البنو  والم سسات الما

الم سسات المالية ال ا عة للرقابة من قبل مصرف البحرين المر  ي 

عليها تطبيق  ل القرارات والقوانين واإلجراءات واللوائح التي  يجبالتي 

أصدرها المصرف في هذا ال صوص. وأيضًا عل  الجهة المعنية تقديم 

و ارة الداقلية في حالة بيانات  ل  الجهات الم تصة في المصرف وفي 
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وجود أي شبهة تتعلق بتحويالت مالية أو معامالت مالية في هذا 

ال صوص. نحن نحاو  بالتنسيق مع الجهات الم تصة تغطية الجوانب 

 افة لن من بيئة سليمة متوافقة مع المعايير الدولية، وأيضًا  ما 

أ    م أصحاب السعادة في مجلس النوابؤأو حتم أنتم وأو ح  مال

 5هذا المو و  ــ مو و  مكافحة فسل األموا  وتمويل اإلرهاب ــ أحد 

المرتك ات األساسية في منظومة العمل االقتصادي في البحرين، ونحن 

نحرص عل  أ  نقوم بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجا ، ذلك 

و نما لحماية بلدنا، فكما تعرفو  أ  فقط ليس تنفيذًا للمعايير الدولية 

كثير من العمليات اإلرهابية التي أقلت باألمن ل م قرًادنا تعر ت بل

 10واالستقرار في البلد، ونحن نسع  بالتنسيق مع  ل الجهات المعنية في 

الدولة  ل  أ  ن من أو نسد الثغرات  افة  ذا وُجدت في هذا المجالس. 

مرة أقرى أود أ  أشكر م معالي الرئيس وأصحاب السعادة األعضاء 

اونكم المستمر مع المصرف ومع الجهات ذات العالقة بالجوانب عل  تع

االقتصادية، وأؤ د لكم أ  هذا التعاو  هو عنوا  النجاح الذي تحققه 

 15 البحرين عل  المستويين اإلقليمي والدولي، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، هل هنا  مالحظات أقرى؟  
 

 20  ال توجد مالحظات() 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

. تفضل األخ نداءً باالسمقانو  المرسوم بسوف نأقذ رأيكم عل   

 عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس.
 25 
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ألعضاء ا)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء  

 بقانون نداءً باالسم( المرسومألخذ رأيهم على 

 

 بهـــزاد:العضو أحمـــد إبراهيــم 

 5 موافق.  

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 موافق.  

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  

 10 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موافق.  

 العضو جمال محمد فخرو:

 موافق.  

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 15 موافق.  

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  

 الفاضل:العضو الدكتورة جهاد عبداهلل 

 موافقة.  

 20 العضو جواد حبيب الخياط:

 موافق.  

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 موافق.  
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 العضو حمد مبارك النعيمي:

 موافق.  

 العضو خالد حسين المسقطي:

 موافق.  

 5 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  

 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  

 العضو دالل جاسم الزايد:

 10 موافقة.  

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موافق.  

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  

 15 العضو سامية خليل المؤيد:

 موافقة.  

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 موافق.  

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 20 موافق.  

 العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:

 موافق.  
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 .موافق  

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 موافق.  

 5 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 موافق.  

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 10 موافق.  

 العضو علي عيسى أحمد:

 موافق.  

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 موافقة.  

 15 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 موافق.  

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 موافق.  

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 20 موافق.  

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  
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 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.  

 العضو نوار علي المحمود:

 موافق.  

 5 

 صالح الصالح:رئيس المجلس علي بن 

ضلي األقت تف قانو .المرسوم ب ذ  يقر . باإلجما موافق. موافقة  

 الد تورة جهاد عبدا  الفا ل. 

 

 10 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 ا  بودي لو يرد األخ محافظ مصرف  شكرًا سيدي الرئيس، 

البحرين المر  ي عل  س الي ب صوص )البيتكوين(، هذا المو و  

وقطير، فحبذا لو يو ح لنا  ذا  انت لديهم قطة لمواجهة  مهم

 ، وشكرًا.أو التصدي لها است دام هذه العملة في المستقبل

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

رشيد بن محمد المعرا  محافظ مصرف شكرًا، تفضل األخ  

 . البحرين المر  ي

 

 20 محافظ مصرف البحرين المركزي:

د أ  أو ح أ  )البيتكوين( ليست أوالً أو شكرًا سيدي الرئيس، 

بها بالنسبة  لينا نحن، فبحسب قانو  مصرف  اعملة قانونية معترفً

البحرين المر  ي أ  العملة المتداولة رسميًا في البحرين هي الدينار 

البحريني الصادر عن المصرف المر  ي. )البيتكوين(  ما تعرفو  
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تثمرين  أصل من هي عملة افترا ية يتم تداولها في أوسا  المس

أصو  االستثمار، وفي بع  الدو  تم منع تداولها، وحت  اآل  تداولها 

ليس قانونيًا في البحرين ولكن ال نستطيع منع أي ش ص من االستثمار 

المساهمة أو مثل في هذه العملة قار  البحرين، وهي بالنسبة  لينا 

 5  المستوى االستثمار في أي أصل من األصو  االستثمارية المتاحة عل

العالمي، مثا  عل  ذلك الش ص الذي يتعامل بالعمالت أو المعاد  أو 

األسهم، فعملة )البيتكوين(  ذلك، ونحن ال نوصي بها ألنها تتعرض 

 ل  م اطر  بيرة وليس لها أي نو  من األصل القانوني أو النظام 

 الرقابي المعترف به، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

نتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص شكرًا، ون 

تقرير لجنة الش و  ال ارجية والدفا  واألمن الوطني ب صوص بمناقشة 

مشرو  قانو  بالتصديق عل  االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين 

 15وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثا  الضريبي الدولي 

( وملحقيها FATCAا  الضريبي للحسابات األجنبية )وتطبيق قانو  االمتث

األخ  تفضلم، 2017( لسنة 26المرافق للمرسوم رقم ) األو  والثاني،

 عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

 

 20 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.
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 :ــــسالرئيـــــــــــ

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 

 (76صفحة  /2)انظر الملحق 

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو . تفضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 15 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

تدارست اللجنة مشرو  قانو  بالتصديق  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة 

الدولي وتطبيق قانو  االمتثا  األمريكية لتحسين االمتثا  الضريبي 

( وملحقيها األو  والثاني المرافق FATCAالضريبي للحسابات األجنبية )

 20م، مع ممثلي و ارة المالية، وممثلي و ارة 2017( لسنة 26للمرسوم رقم )

ال ارجية، والمستشار القانوني للمجلس، واطلعت اللجنة عل  قرار 

الش و  التشريعية والقانونية مجلس النواب ومرفقاته، وعل  رأي لجنة 

بمجلس الشورى الذي جاء م  دًا سالمة مشرو  القانو  من الناحيتين 

الدستورية والقانونية، وقد جاء في توصيتها أ  يكو  التصويت عل  
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نداءً  مشرو  القانو  باألفلبية المتطلبة لسريا  القانو  بأثر رجعي

ن الدستور، حيث    المواد ( م124أحكام المادة ) ل  ، استنادًا باالسم

واطلعت اللجنة  ( من االتفاقية تنطوي عل  أثر رجعي.11، 6، 4، 3)

عل  االتفاقية المذ ورة التي تهدف  ل  تحسين االمتثا  الضريبي الدولي 

 5بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية، 

عتباريين حاملي عن طريق التأ د من قيام األش اص الطبيعيين واال

دفع الضرائب المفرو ة عل  أموالهم في حساباتهم بالجنسية األمريكية 

المصرفية، أو حسابات اإليدا ، أو محافظهم االستثمارية الموجودة قار  

  قيام الم سسات الواليات المتحدة األمريكية، والتي ستتم من قال

 10رسا  البيانات من قبل مصرف البحرين المر  ي بإ لها المالية المرقص

المالية  ل  المصرف، بغرض تجميع تلك البيانات، و رسالها وفق 

االستثمارات المعتمدة من قبل السلطات األمريكية باست دام البرامج 

وذلك من أجل المحافظة عل  العالقات  اإللكترونية المت صصة،

ض وباستعرا الوطيدة بالمرا   المالية الدولية والم سسات العاملة فيها.

 15نه يل م أوأحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارض وأحكام الدستور، 

( 37عماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة ) صدر بقانو  تأ   هالنفاذ

مشرو   أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانونيفقد وعليه من الدستور، 

ــ فضالً عن الديباجة  لفأ، يتية المذ ورةقانو  بالتصديق عل  االتفاق

والثانية ية، تفاقاالاألول  التصديق عل  تضمنت المادة  ،من مادتين ــ

 20مشرو  وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عل   مادة تنفيذية.

قانو  بالتصديق عل  االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

وتطبيق ، الضريبي الدولي الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثا 

( وملحقيها األو  FATCAقانو  االمتثا  الضريبي للحسابات األجنبية )

مواد  والموافقة عل  م،2017( لسنة 26المرافق للمرسوم رقم ) ،والثاني
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 ، وشكرًا.المشرو   ما وردت في الجدو  المرفق

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالحظات؟شكرًا،  

 5 

 مالحظات()ال توجد  
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 
 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

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

 15وأحيطكم علمًا بأننا سنصوت عل  مواد مشرو  القانو   مادة مادة،

 تفضل األخ مقرر اللجنة. وعل  مشرو  القانو  في مجموعه نداء باالسم،

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 ما جاءت من  الديباجةتوصي اللجنة بالموافقة عل   :الديباجة 

 20 الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟الديباجةهل هنا  مالحظات عل   
 

 25 )ال توجد مالحظات( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

  

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم عل  

 5 نداءً باالسم( الديباجة

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 موافق.  

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 10 موافق.  

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  

 جمال محمد فخرو: العضو

 موافق.  

 15 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 20 موافقة.  

 جواد حبيب الخياط: العضو

 موافق.  
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 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موافق.  

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 موافق.  

 5 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  

 دالل جاسم الزايد: العضو

 موافقة.  

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 10 موافق.  

 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  

 سامية خليل المؤيد: العضو

 موافقة.  

 15 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 موافق.  

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 20 موافق.  

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  
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 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 موافق.  

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.  

 5 علي عيسى أحمد: العضو

 موافق.  

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 10 موافق.  

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  

 15 نوار علي المحمود: العضو

 موافق.  
 

 المجلس علي بن صالح الصالح: رئيس

وننتقل اآل   ل  المادة  ذ  تقر الديباجة.  موافقة باإلجما . موافق. 

 20 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.األول 

 

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة األول : 

 من الحكومة.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟هل  
 

 )ال توجد مالحظات( 

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

  

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم عل  

 10 نداءً باالسم( المادة األول 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 موافق.  

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 15 موافق.  

 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  

 جمال محمد فخرو: العضو

 موافق.  

 20 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  

 جميلة علي سلمان: العضو

 موافقة.  
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 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  

 جواد حبيب الخياط: العضو

 موافق.  

 5 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موافق.  

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 موافق.  

 العضو خالد حسين المسقطي:

 10 موافق.  

 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موافق.  

 15 سامية خليل المؤيد: العضو

 موافقة.  

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 موافق.  

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 20 موافق.  

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  
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 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 موافق.  

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.  

 5 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 موافق.  

 علي عيسى أحمد: العضو

 موافق.  

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 10 موافقة.  

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موافق.  

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  

 15 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 موافقة.  

 المحمود: نوار علي العضو

 20 موافق.  

 المجلس علي بن صالح الصالح: رئيس

وننتقل اآل   ل    ذ  تقر المادة األول . موافقة باإلجما . موافق. 

 ، تفضل األخ مقرر اللجنة.التاليةالمادة 
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 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  ما جاءت  المادة الثانية: 

 من الحكومة.

 

 5 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالحظات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 تفضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

  

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم عل  

 نداءً باالسم( المادة الثانية

 15 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 موافق.  

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 موافق.  

 20 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

 موافق.  

 العضو جمال محمد فخرو:

 موافق.  
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 العضو جمعة محمد الكعبي:

 موافق.  

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  

 5 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.  

 العضو جواد حبيب الخياط:

 موافق.  

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 10 موافق.  

 العضو حمد مبارك النعيمي:

 موافق.  

 العضو خالد حسين المسقطي:

 موافق.  

 15 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  

 العضو دالل جاسم الزايد:

 موافقة.  

 العضو رضا عبداهلل فرج:

 20 موافق.  

 حمد الكواري:العضو زهوة م

 موافقة.  
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 العضو سامية خليل المؤيد:

 موافقة.  

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 موافق.  

 5 سيد ضياء يحيى الموسوي: العضو

 موافق.  

 العضو صادق عيد آل رحمة:

 موافق.  

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

 10 موافق.  

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

 موافق.  

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:العضو 

 موافق.  

 15 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 موافق.  

 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

 موافق.  

 العضو علي عيسى أحمد:

 20 موافق.  

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 موافقة.  
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 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 موافق.  

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  

 5 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

 موافق.  

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 موافقة.  

 العضو نوار علي المحمود:

 10 موافق.  

 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:

وبهذا نكو  قد موافقة باإلجما .  ذ  تقر المادة الثانية. موافق.  

وسوف نصوت اآل  عل  مشرو   انتهينا من مناقشة مواد مشرو  القانو ،

 15تفضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين  القانو  في مجموعه.

 العام للمجلس.
 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألقذ رأيهم عل   

 نداءً باالسم( مشرو  القانو  في مجموعه

 20 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

 موافق.  

 الدكتور أحمد سالم العريض: العضو

 موافق.  

 25 
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 بسام إسماعيل البنمحمد: العضو

 موافق.  

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 موافق.  

 5 جمال محمد فخرو: العضو

 موافق.  

 جمعة محمد الكعبي: العضو

 موافق.  

 جميلة علي سلمان: العضو

 10 موافقة.  

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

 موافقة.  

 جواد حبيب الخياط: العضو

 موافق.  

 15 جواد عبداهلل عباس: العضو

 موافق.  

 حمد مبارك النعيمي: العضو

 موافق.  

 خالد حسين المسقطي: العضو

 20 موافق.  

 خالد محمد المسلم: العضو

 موافق.  
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 دالل جاسم الزايد: العضو

 موافقة.  

 رضا عبداهلل فرج: العضو

 موافق.  

 5 زهوة محمد الكواري: العضو

 موافقة.  

 سامية خليل المؤيد: العضو

 موافقة.  

 الدكتور سعيد أحمد عبداهلل: العضو

 10 موافق.  

 سيد ضياء يحيى الموسوي: العضو

 موافق.  

 صادق عيد آل رحمة: العضو

 موافق.  

 15 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

 موافق.  

 عبدالرحمن محمد جمشير: العضو

 موافق.  

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

 20 موافق.  

 الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان: العضو

 موافق.  

 



 12المضبطة     م7/1/2018 ( 47)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

 موافق.  
 

 علي عيسى أحمد: العضو

 5 موافق.  

 

 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

 موافقة.  
 

 10 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 موافق.  
 

 الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: العضو

 موافق.  
 15 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

 موافق.  
 

 نانسي دينا إيلي خضوري: العضو

 20 موافقة.  

 

 نوار علي المحمود: العضو

 موافق.  

 

 25 المجلس علي بن صالح الصالح: رئيس

سوف نأقذ الرأي النهائي عل  مشرو  و موافقة باإلجما . موافق. 

. وننتقل اآل   ل  البند التالي من نداء باالسم القانو  في الجلسة القادمة
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تقرير لجنة الش و  المالية واالقتصادية  جدو  األعما  وال اص بمناقشة

( من قانو  ديوا  الرقابة المالية 4ب صوص مشرو  قانو  بتعديل المادة )

م، )المعد في 2002( لسنة 16بالمرسوم بقانو  رقم )واإلدارية الصادر 

أطلب من األخ صاد  و  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس النواب(.

 5 عيد    رحمة مقرر اللجنة التوجه  ل  المنصة فليتفضل.

 

 صادق عيد آل رحمة: العضو

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 المضبطة.

 10 

 :رئيـــــــــــــــسال

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

  ذ  يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة. 

 

 (92صفحة  /3)انظر الملحق 

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو . تفضل  

 األخ مقرر اللجنة. 
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 صادق عيد آل رحمة: العضو

تدارست اللجنة مشرو  القانو  وقرار  شكرًا سيدي الرئيس، 

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

من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لش و  

 5اطلعت اللجنة عل  رأي لجنة وقد  اللجا  والمستشار المالي واالقتصادي.

المرفقة الحكومة رأي ومذ رة ، الش و  التشريعية والقانونية بالمجلس

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني المرفقة رأي بمشرو  القانو ، ومذ رة 

وقد وجدت اللجنة . بمشرو  القانو ، ورأي ديوا  الرقابة المالية واإلدارية

أ  مشرو  القانو  يتألف فضالً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة 

 10( من قانو  4البند )هـ( من المادة ) األول  منه عل  أ  يستبد  بنص

( لسنة 16ديوا  الرقابة المالية واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

هـ ــ الشر ات التي يكو  للدولة أو لش ص من >م النص اآلتي: 2002

، %25األش اص االعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما ال يقل عن 

 .<دن  من الربح أو تقدم لها  عانة ماليةأو التي تضمن الدولة لها حدًا أ

 15هـ ــ الشر ات التي يكو  > في حين أ  النص األصلي )النافذ( هو:

للدولة أو لش ص أو أ ثر من األش اص االعتبارية العامة حصة في 

، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدن  من الربح %50رأسمالها ت يد عل  

مادة الثانية من مشرو  القانو ، فهي . أما ال<أو تقدم لها  عانة مالية

مادة تنفيذية. وبعد تدار  اللجنة مشرو  القانو  واالطال  عل  مرفقاته 

 20فإ  اللجنة توصلت  ل  عدم الموافقة من حيث المبدأ عل  مشرو  القانو  

( 4( من المادة )ـالنافذ للفقرة )ه . منح النص1وذلك لألسباب اآلتية: 

المالية واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم  من قانو  ديوا  الرقابة

الديوا  اقتصاص الرقابة المالية واإلدارية ، وتعديالتهم 2002( لسنة 16)

عل  الشر ات التي يكو  للدولة أو لش ص أو أ ثر من األش اص 
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حيث    هذه و. %50االعتبارية العامة حصة في رأسمالها ت يد عل  

 و  الدولة أو أش اص القانو  العام سلطة ت تمثل األفلبية فهي النسبة

ات اذ القرارات اإلدارية والمالية المناسبة، والتأثير عل   دارة الشر ات 

 وتوجيهها بما يضمن تحقيق أهداف المشار ة مع القطا  ال اص.

 5ا لما هو وارد في مشرو  القانو ، فإ  ذلك ي حالة تعديل النص طبقًف. 2

يعني فرض رقابة الديوا  عل  الشر ات التي ال يكو  للدولة أي سلطة 

أو  %50 ونها ال تملك أو دور في ات اذ القرارات المالية واإلدارية 

، األمر الذي قد ي دي  ل  امتنا  تلك أ ثر من أسهم تلك الشر ات

ا  عل  فرض أ  المشار ين من الشر ات عن تنفيذ توصيات الديو

 10القطا  ال اص يملكو  أفلبية أسهم تلك الشر ات، ويتحكمو  في 

القرارات التي تت ذها اإلدارات المس ولة عنها. وفي هذا الشأ  فإ  

ينص م 2001( لسنة 21قانو  الشر ات التجارية الصادر بالقانو  رقم )

 امات متساوية، ومن ( عل  أنه ترتب األسهم حقوقًا والت168مادته ) في

الحقو  التي يتمتع بها العضو، المساهمة في  دارة أعما  الشر ة، 

 15سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس اإلدارة، طبقًا لنظام الشر ة، 

ن الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة و قامة دعوى ببطال   ل قرار صدر ع

أو النظام األساسي، م الفًا للقانو  أو النظام العام أو عقد التأسيس 

والتصرف في األسهم المملو ة له، وحق االطال  عل  سجالت 

تكفل التشريعات المعمو  بها في مملكة البحرين بسط . 3الشر ة. 

 20الشر ات التجارية والبنو  وشر ات التأمين  جميعالرقابة عل  

والشر ات المدرجة في بورصة البحرين، وذلك من قال  الجهات 

و ارة الصناعة والتجارة مثل إلشراف عل  هذه الشر ات، المس ولة عن ا

والسياحة، ومصرف البحرين المر  ي، وبالتالي التحقق من مدى الت ام 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات. ومن ذلك ما نص بهذه الشر ات 



 12المضبطة     م7/1/2018 ( 51)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

عليه الباب ال امس عشر من قانو  الشر ات التجارية الصادر بالمرسوم 

بشأ  الرقابة والتفتي ، حيث نصت م 2001 لسنة( 21بقانو  رقم )

( عل  أنه >فيما ال ي ل ب ضو  الشر ات ألنظمة 351المادة )

الترقيص والرقابة من الجهات الم تصة بنو  نشاطها، تشرف و ارة 

 5التجارة والصناعة عل  الشر ات ال ا عة ألحكام هذا القانو  من 

ذه الشر ات ومراقبة حيث تنفيذ أحكامه وأحكام النظام األساسي له

ويتول  أعما  هذه المراقبة وحضور الجمعيات العامة  صحة تطبيقها.

وتحرير محا ر  بط الواقعة بالنسبة للم الفات التي تقع ألحكام هذا 

القانو ، من يصدر بندبهم لذلك قرار من و ير التجارة والصناعة، 

 10دعاء وتكو  لهم سلطة الضبطية القضائية، وتحا  المحا ر  ل  اإل

 .<العام بقرار من و ير التجارة والصناعة أو ممن يفو ه الو ير في ذلك

يجو  لو ير التجارة والصناعة، >( عل  أنه 352 ذلك نصت المادة )

عند الضرورة، أو بناء عل  طلب مقدم من شر اء يمثلو  ربع رأسما  

الشر ة، أ  يكلف من يندبه من موظفي و ارة التجارة والصناعة أو 

 15فيرهم بتفتي  حسابات سائر أعما  الشر ات ال ا عة ألحكام من 

يجو  للشر اء الذين >( عل  أنه 353. وقد نصت المادة )<هذا القانو 

يملكو  ربع رأ  الما  عل  األقل أ  يطلبوا من و ير التجارة والصناعة 

 جراء التفتي  عل  الشر ة فيما ينسبونه  ل  رئيس وأعضاء مجلس 

رين أو مدققي الحسابات من م الفات في أداء واجباتهم اإلدارة والمدي

 20التي يقررها القانو  أو النظام األساسي مت   انت لديهم من األسباب 

ه قرار من و ير ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي يحدد

، وعل  و ارة التجارة والصناعة بعد التأ د من جدية التجارة والصناعة

 اتمل عليها الطلب أ  تجري التفتي  عل  الشر ة طبقًاألسباب التي يش

. وباإل افة  ل  ذلك نص قانو  مصرف البحرين <لألحكام السابقة
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م 2006( لسنة 64المر  ي والم سسات المالية الصادر بالقانو  رقم )

منه عل   أ(/114) ، حيث نصت المادةالتفتي  والضبط القضائيعل  

في المصرف المر  ي أو فيرهم للمحافظ أ  يندب بع  موظ>أنه 

إلجراء تفتي  عل  أعما  المرقص لهم أو الشر ات المدرجة، وذلك 

 5ا لإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللوائح التي يصدرها طبقً

المصرف المر  ي، ويكو  له الء الموظفين سلطة التحقق من الت ام 

واللوائح  المرقص لهم أو الشر ات المدرجة بأحكام هذا القانو 

ألحكامه ولهم في سبيل ذلك دقو  أما ن  اوالقرارات الصادرة تنفيذً

ومنشآت ومكاتب المرقص لهم والشر ات المدرجة واالطال  عل  

 10والمراسالت واالتصا  بالبنو  وفيرها من  السجالت والمستندات

الجهات ذات الصلة بمو و  التفتي  أو التي يتم االستثمار لديها من قبل 

   رقابة ديوا  الرقابة المالية واإلدارية عل  األموا  . 4 .<ص لهالمرق

ال اصة لمجرد  و  الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست فالبية م ثرة، 

من شأنه التأثير عل  ثقة القطا  ال اص في االستثمار في مملكة 

 15البحرين، ويعطي م شرات سلبية وتبعدهم عن مشار ة الدولة في 

تضمن حقو  المساهمين بغ  النظر عن االستثمار، مع وجود قوانين 

في  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من  راء أثناء نسبة حصتهم. 

من الموافقة عدم  ، فإ  اللجنة توصي بما يلي:مشرو  القانو دراسة 

( من قانو  ديوا  الرقابة 4بتعديل المادة ) عل  مشرو  قانو حيث المبدأ 

 20م، 2002( لسنة 16م بقانو  رقم )الصادر بالمرسو ،المالية واإلدارية

واألمر  ،المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس النواب()

 ، وشكرًا.معروض عل  المجلس الموقر الت اذ الال م
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 الرئيـــــــــــــــس:

 األقت دال  جاسم ال ايد.  تفضلي شكرًا، هل هنا  مالحظات؟ 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 5والشكر موصو   ل  اللجنة. أتفق مع ما  الرئيس،شكرًا سيدي  

انتهت  ليه اللجنة من قرار برف  مشرو  القانو  من حيث المبدأ، وأؤيد 

ما ذ ره األخ صاد     رحمة من أسباب في تقرير اللجنة، وأ يف  ليه 

اآلتي: لدينا مبدأ دستوري فيما يتعلق بالحرية االقتصادية، ونُص عليه 

شرة في األمور االقتصادية بإعطاء فسحة للقطا  لكي تكو  هنا  مبا

 10ت اذ ما يراه في مجا  االقتصاد واالستثمار ألنه يشكل ر ي ة الال اص 

في تنمية االقتصاد الوطني للبلد. نوايا اإلقوا  في مجلس النواب  مهمة

مساهمات الشر ة، ولكن هنا  أيضًا  راء وهي حماية الما  العام، 

 أقل من  ــ أعنية مت  ما حصلت عليها الدولة قانونية: هل هذه النسب

الما  العام أم ال؟ النقطة األقرى م قرًا ناقشنا ــ تشكل ما يسم   25%

 15مرسومًا متعلقًا بصغار المساهمين من حملة األسهم في الشر ات 

وترتيب عدد من األمور التي شكلت أمورًا حمائية لنا. بعيدًا عن رقابة 

ديوا  الرقابة المالية واإلدارية ألنه لو أُنيطت به هذه الرقابة في ظل 

، فهذا %25د الذي تم ذ ره في نسبة المساهمة الدولة الحامتال  

معناه أ  الحكومة هي من ستتحكم في اإلدارة واالستثمار في 

 20الشر ات، وهذا أ ثر أمر فير محبب في عمل االقتصاد الحر نهائيًا. 

بودنا أ  نعرف هل نسع  دائمًا لو ع تشريع عندما تكو  هنا  حاجة 

 م عدد الشر ات التي وو رورة  شفت عنها الممارسة الحالية؟ 

هل هنا  قطر في تلك و؟ %25تملكها الدولة بالنسبة المقررة 

الشر ات التي تملك فيها الدولة؟ وهل هي تحقق أرباحًا أم قسائر؟ 
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 ،نحن بحاجة  ل  أ  نرى و ع الدولة مع االقتصاد ال اص بهذه النسبة

لحكومة  أ  تنفق أمواالً في لمشا ل  أو ررًا ذلك شكل يهل و

ذا الجانب ويترتب عليها قسائر من عدمه؟ هذا لم نجده  من المبادئ ه

مثل  إلقرارموجبة  اأسبابًباعتبارها واألسس التي أُقيم عليها المشرو  

 5هذا المشرو ؛ ألننا  ذا  نا ال نعاني  شكالية في هذا الجانب فال 

نتدقل فيه تشريعيًا بأ  نعيقه وهو متقدم، و نا نتمن  من اإلقوا  في 

عل  هذا الجانب المهم. األمر  واو ارة التجارة أو و ارة المالية أ  يرد

هل هي بمنأى فاآلقر لو لم تكن هي قا عة للرقابة المالية واإلدارية 

هل الشر ة اليوم تعمل وفق عدم مراعاة األمور سواء وعن الرقابة؟ 

 10و يف سنقرر لها أ  المالية، واألقطاء التي يتحملها مجلس اإلدارة؟ 

تلك الرقابة  عنو ير مس و  سياسيًا ت ضع للرقابة؟ البد أ  يكو  لدي 

 ذا لم يكن هو  من أعضاء وعندما أُريد محاسبته في مجلس النواب، 

مجلس اإلدارة وهم الذين يتحملو  ات اذ القرارات المسيرة ألعما  

كيف أُحاسبه؟  أيضًا أعضاء مجلس اإلدارة في ظل قانو  ف، الشر ة

 15لتجارية فير محصنين من المحاسبة، أساسًا يستطيع عدد الشر ات ا

معين من حملة األسهم في أي شر ة عند وجود أي أقطاء نتجت تقصير 

أو  هما  من أعضاء مجلس اإلدارة أ  يرفع عنهم المس ولية بصفتهم 

الش صية، وال يمنع ذلك حت  لو عقدت جمعية عامة عادية أو فير عادية 

مة أعضاء مجلس اإلدارة وتمت الموافقة عليه، مناقشة مو و   براء ذل

 20القانو  أيضًا حصنهم في ظل وجود هذا القرار بإعفائهم من المس ولية 

وسالمة  دارتهم في الفترة السابقة ولكنه أو لها  ل  القضاء للنظر 

فيها  ذا ما قدم عدد من أصحاب األسهم في هذا الجانب. أيضًا بورصة 

هنا  عدد من الجهات المعنية هي التي  البحرين في مسألة التداو 

تراقب تلك الشر ات في حا  ما  ذا  انت هنا  أقطاء، ربما أقبلها 
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ماليًا ولكن  داريًا  يف نتدقل في شر ات موجودة والدولة مساهمة 

فيها أو أنها تمنحهم دعمًا ماليًا أو مساهمة معينة؟ هذا الجانب فير 

ثمارنا وال نضع تشريعات تعرقل حميد، نحن اآل  نقوي اقتصادنا واست

هذا االستثمار. اإلقوا  في مجلس النواب لديهم وسائل رقابية، أي مجا  

 5في شر ات معينة يستطيعو  مناقشته في مو و  عام أو االستفسار 

هنا  أدوات رقابية متاحة، وديوا   المو و .هذا ي بمعنالو ير المن 

اإلقوا  في مجلس النواب عن  الرقابة المالية واإلدارية لن يسد أو يمنع

تلك الرقابة. هذه أهم األهداف التي  نت أود أ  أتطر  لها، نحن دائمًا 

نكو  حريصين عل  أمور معينة، ولكننا نتوه في اآلليات التي يجب أ  

 10نتبعها لحماية أمر معين.  نت أتمن  وجود اإلقوة المعنيين، ألنني بحاجة 

واجه قسائر أم تحقق أرباحًا؟  ل  معرفة عدد الشر ات، وهل هي ت

نحن اليوم نشاهد م شرات و ارة التجارة في ت ايد فيما يتعلق بتسجيل 

الشر ات، وشر ة ممتلكات طرحت لنا عددًا من المشاريع التي 

نجحت فيها، وهنا  عدد من الشر ات التي ساهمت فيها الدولة 

 15فيجب ونجحت، وبالتالي  ذا  ا  هنا  شيء نحقق الربح من ورائه، 

أ  نضع أيدينا فيه، ونسلط الضوء فقط عل  األمور التي تشكل بالفعل 

  ررًا وقسارة لالقتصاد الوطني، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا، تفضل األخ قالد حسين المسقطي. 

 

 خالد حسين المسقطي: العضو

أتوجه بالشكر  ل  األقت دال  ال ايد  شكرًا سيدي الرئيس، 

رف  مشرو  توجه اللجنة  ل  ألسباب عل  ما تفضلت به من تو يح 
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االقتراح بقانو   والقانو  من حيث المبدأ. أعتقد أنه فات اإلقوة مقدم

في مجلس النواب وجود قوانين أقرى تعن  بش و  الشر ات التجارية، 

لم سسات المالية الذي تطر  فهنا  قانو  مصرف البحرين المر  ي وا

 ل   ل ما له عالقة بحماية المساهمين في هذه الشر ات التي أسسها 

 5هنا   لية تنظم تعيين وانت اب أعضاء نفسه القطا  ال اص، وفي الوقت 

مجلس اإلدارة عن طريق الجمعيات العمومية العادية، أو عن طريق 

اف وجدت هذه القوانين الجمعيات العمومية فير العادية، وفي نهاية المط

نفسه لحفظ القطا  ال اص والمساهمين ولتحقيق الربحية، في الوقت 

جاءت هذه القوانين لتنظيم الشر ات التابعة للقطا  ال اص التي يساهم 

 10فيها القطا  الحكومي، وجاءت أيضًا بتفاصيل أعطت الحق لمن يملك 

رة، في التفتي  ومساءلة أعضاء مجلس اإلدا %50نسب أقل من 

واالستفسار حو  ما تم ات اذه من قرارات قال  السنة المالية. أعتقد أ  

القوانين المتعلقة مباشرة بالشر ات التجارية التي يملكها القطا  

ال اص  افية، وتحقق الغرض من وجود الشر ات في القطا  ال اص 

 15بة وهو تحقيق الربحية، وااللت ام بالقوانين التي تأتي بها الحكومة بالنس

 ل  المسائل التجارية. اليوم نرى أننا ال يمكن أ  نعطي أي توجه فير 

صحيح للقطا  ال اص، ووجود مساهمة من القطا  الحكومي في هذه 

الشر ات سي دي  ل   جحاف حق القطا  ال اص، و ل  عدم رفبة 

أ  يكو  المحر  األساسي في االقتصاد. نرى أ  في القطا  ال اص 

 20سواء  انت  ــ %50 اليًا بالنسبة  ل  من يملكالقوانين  ما هي ح

بالنسبة  ل  من يملك أقل من  أو ــ %50الحكومة تملك أ ثر بنسبة 

أدوات تساعد في الحفاظ عل  الما  العام،  القوانين تضمنهذه النسبة، 

اإلقوا  في المجلس أ  يأقذوا  عل والما  التابع للقطا  ال اص. أتمن  

التي جئنا بها، فوجود القطا  ال اص مهم لتفعيل  في االعتبار التبريرات
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 وتنمية االقتصاد في مملكة البحرين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األقت الد تورة جهاد عبدا  الفا ل.  
 5 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل: العضو

ليسمح لي األخ قالد المسقطي واإلقوة  شكرًا سيدي الرئيس، 

االقتالف معهم بشأ  توصية اللجنة برف  مشرو  بأعضاء المجلس 

أنفسنا مع دو  عربية مثل  قارنا. لو مهمًاالقانو  الذي يعد مشروعًا 

 10المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وليبيا، ومصر 

الحكومة  فيها الشر ات التي تشار نرى أنهم يفر و  رقابة عل  فس

فما فو ، وعل  سبيل المثا  لدينا ديوا  المحاسبة  %25بأسهم بنسبة 

  من اقتصاصاته أاإلماراتي الملحق بالمجلس االتحادي، حيث نرى 

حصة رأ  ما  ال يقل عن فيها الرقابة عل  الشر ات التي للدولة 

 15نية للحفاظ عل  ، وهذه الصالحية المهمة تجري ممارستها بمه25%

الما  العام، ولم تتأثر البورصة اإلماراتية، ولم تتأثر االستثمارات في 

اإلمارات العربية المتحدة، ولم نقرأ عن هجرة الشر ات منها. أعتقد 

أ  مثل هذا المشرو  سي دي  ل   يادة اطمئنا  وثقة المستثمر وذلك 

 وشكرًا. بوجود  لية رقابة عل  الشر ات التي تملكها الدولة،

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، تفضل سعادة األخ فانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 
 25 
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 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

أتوجه بالشكر  ل  لجنة الش و  المالية  شكرًا سيدي الرئيس، 

اب الذين واالقتصادية بمجلسكم الموقر، و ل  اإلقوا  في مجلس النو

تقدموا بهذا المقترح، ولكل وجهة نظره، و ما تفضلت األقت 

 5الد تورة جهاد الفا ل أ  وجهة نظرها ت الف جميع أعضاء المجلس. 

اإلقوا  في مجلس النواب تقدموا بهذا االقتراح بحسن نية، وبتصور أ  

هذا االقتراح ربما يأتي بفائدة محددة، ولكن  ل مو و  له جوانب 

انب  يجابية. بالنسبة  ل  الرقابة، تكلم األخ رئيس اللجنة سلبية وجو

واألقت دال  ال ايد عن رقابة و ارة التجارة، وبورصة البحرين، ومصرف 

 10البحرين المر  ي عل  الشر ات التجارية بحسب اقتصاصات 

الشر ات، وهنا  رقابة حت  عل  أدن  نسبة من المساهمة في هذه 

جالس اإلدارة بالنسبة  ل  هذه الشر ات، الشر ات التجارية، ورقابة م

ولكن بإقرار هذا المشرو  بقانو  في تصوري ــ وذ رت هذا األمر في 

عليه تفو  الفوائد  ةمجلس النواب وأعيده اآل  ــ أ  األ رار المترتب

 15منه، و ما بي ن تقرير اللجنة و ما بي نت مناقشات النواب  المرجوة

في مجلس النواب أ  األ رار المتوقعة  سابقًا، و ما بي ن الرأي أيضًا

المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من تطبيق مشرو  القانو  هذا 

منه. األمر ال طير المرجوة ستكو  أعظم من الفوائد  من مجلس النواب

في هذا المو و  أنه سيعطي  شارات سلبية للقطا  ال اص، وللعامل 

 20ا و ما نبي ن اآل  أ  توجه اللجنة في المجا  التجاري، و ما بي نا سابقً

 مشكورة هو األفضل بالنسبة  ل  هذه الممارسة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ قالد حسين المسقطي. 



 12المضبطة     م7/1/2018 ( 59)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

 العضو خالد حسين المسقطي:

أوالً: لتسمح لي األقت الد تورة جهاد  شكرًا سيدي الرئيس، 

طريقة التي فسرت فيها مدى  يجابية الفا ل، فأنا أقتلف معها في ال

تطبيق مثل هذا المشرو  بقانو ، وعل  العكس هذا المشرو  بقانو  

 5لن يكو  باإلمكا  تطبيقه، فهنا  تعارض مباشر مع قانو  الشر ات 

التجارية، وقانو  مصرف البحرين المر  ي، والم سسات المالية، 

  الرقابة المالية واإلدارية ومثا  عل  ذلك: أنا اليوم  ذا أعطيت الحق لديوا

حسابات شر ة مملو ة للقطا  ال اص بنسبة عل  التدقيق في 

، %50األ ثرية، وفي نفس الوقت الحكومة تملك نسبة أقل من 

 10سيقوم الديوا  بأداء دوره، وسيرفع تقريره  ما تعودنا في السنوات ف

السابقة  ل  الحكومة، ومن ثم    رأت الحكومة أ  ترفع توصيات 

ديوا  الرقابة المالية واإلدارية  ل  الشر ة المعنية، فسيكو  في هذا 

األمر تعقيد، و ذلك سيكو  تطبيق هذه التوصيات محل شك ألنها 

دارة الجمعية العمومية سواء  انت العادية أو فير ست ضع لمجلس  

 15أحب أ  أذ ر أ  وجود التقييد عل  شر ات نفسه العادية، وفي الوقت 

القطا  ال اص بقانو  التجارة قد أعط  الحماية الكافية، والتأ يد 

الكافي أ  القطا  ال اص يهدف من وراء وجود هذه الشر ات التجارية 

تحقيق الربحية وذلك بحسب القوانين  ل   التي يملك فيها األفلبية

الموجودة في الدولة، أي بحسب قانو  الشر ات التجارية، ولن يكو  

 20هنا  أي نو  من التجاو  من فير أ  تكو  هنا  محاسبة سواء من قبل 

مدققي الشر ة أو من قبل محامي الشر ة أو من قبل الجمعية 

مجلسي و ير ش و   والشر اء اآلقرين. أعتقد ــ  ما تفضل سعادة

رو  بقانو   ثار سلبية مشــ أ  وراء الموافقة عل  هذا ال الشورى والنواب

لمشار ة  ل  ا ثيرة، وذلك بع وف القطا  ال اص عن دعوة الحكومة 



 12المضبطة     م7/1/2018 ( 60)  4الدور /  4مجلس الشورى / الفصل 

في هذه الشر ات حت  ال يكو  هنا  أي نو  من التدقل في  دارة 

حقق أ  تكو   دارة جيدة، وتفي الشر ة التي يرفب المساهمو  

الغرض من وراء  نشائها. أعتقد أ  رف  المشرو  بقانو  من حيث المبدأ 

 هو القرار الصحيح، وشكرًا.

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األقت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 10أوالً: أود أ  أ ـــيف أمرًا، صـــحيح في  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

دو  المنطقة هنا  من أقضــــع الشــــر ات التجارية التي تســــاهم فيها 

للرقابة، ولكن عندما نأتي  ل  الجهة الرقابية  %25الحكومة بنســبة 

اقتصــــــرت فقط نجدها الموجودة لدى هذه الدو  باقتالف تســــــمياتها 

مملكة البحرين متوســــــــعة  دو  اإلدارية. ثانيًا:من عل  الرقابة المالية 

 15جدًا في هذا المجا ، ولديها ديوا  للرقابة المالية واإلدارية، وبالتالي 

ا، بينما في دو  الجوار لديهم جهات  تتدقل في الشــــــأ  اإلداري أيضــــــً

م تصــــة بمراقبة الجانب المالي فقط. ثالثًا: قد ال تكو  هنا  ســــلطة 

قة بالمجلس التشــــــــريعي  رقابية تراقب أداء  أدوات ونها رقابية متعل

الحكومة في بع  الجوانب، ونحن عندما نســـــــتشـــــــهد بالتشـــــــريعات 

 20المقارنة الموجودة لدى دو  الجوار، يكو  ذلك عندما نتســـــــــاوى في 

الو ــع القانوني وفي الصــالحيات المعطاة، واالقتصــاصــات والســلطات 

األقرى المســـــاندة في هذا الجانب. رابعًا: رأينا أنه  انت هنا  جهات 

قانو  لي أ  تقدم تقريرها الرقابي واإلداري، بســـــــــت مل مة بموجب ال

ولكنها قدمت تقريرها ومنها المحكمة الدســــتورية. نحن دائمًا ن  د 
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في االقتراحات التي تقدم ســـــواء من مجلس النواب أو مجلس الشـــــورى 

في هذه الجوانب المراد منها فعالً تحقيق المصــــــــلحة العامة أ  نجتهد 

قاصـــــة عندما نتعامل مع و ،، و مكانية تطبيق اآلليةفي مســـــألة اآللية

 قطا  قاص، وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، عل   ل المو و  وا ح، واألقت الد تورة جهاد  

الفا ل أرادت أ  تطمئن  ل  أ  الما  العام مصا  ومحمي، و ل  أنه 

  أقو  يجب أ  تكو  هنا  رقابة للمحافظة عل  الما  العام، وأحب أ

 10للد تورة    هذه الجهات سواء  انت الحكومة تملك نسبة فيها أو ال 

تملك هي مراقبة من قبل م سسات تدقيق موثوقة ومحترمة وذات 

وأحب أ  أ يف معلومة وهي أ  ديوا  الرقابة  ؛احترافية ومصداقية

المالية واإلدارية مراقب من قبل م سسات قاصة للتأ د من قيامه 

ياته وفق ما هو مو و   ليه، وهذا يد  عل  أ  لديهم بأعماله وصالح

 15ثقة  بيرة بهذه الم سسات التي تقوم بعملية التدقيق عل  هذه 

الشر ات، فاطمئني األمور محمية والما  العام    شاء ا  في أيدٍ 

 هل هنا  مالحظات أقرى؟أمينة. 

 

 )ال توجد مالحظات( 
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

مشرو  توصية اللجنة بعدم الموافقة عل  هل يوافق المجلس عل   

 القانو  من حيث المبدأ؟

 

 25 )أغلبية موافقة( 
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 :الرئيـــــــــــــــس

نظامنا القديم الذي  مشرو  القانو  من حيث المبدأ.رف   ذ  يُ  

 نا نست دمه  انت األمور فيه تظهر بشكل أو ح، عل   ل 

 لجلسة.شكرًا لكم جميعًا، وأرفع ا

 5 

 ظهرًا( 12:15)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 

 

 علي بن صــالح الصــالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام لمجلس الشورى

 10 


