كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:



من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:

- 3العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري
5

ورئيس حمكمة التمييز العسكرية.
- 2الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم قاضي عسكري.



من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:

- 3السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى
32

والنواب.
- 2السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
- 3السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.



35

من وزارة الداخلية:

- 3النقيب ركن مريم حممود الربدولي من إدارة الشؤون القانونية.
 - 2النقيب عالية عبداهلل أمحد من الشرطة النسائية.
 - 3املالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة املالية:

22

 - 3السيد حممد أمحد حممد مدير إدارة امليزانية.
- 2السيد أنور علي األنصاري مدير إدارة الرقابة واملتابعة.
- 3ا لســـــيد عبـــــدالكريم حممـــــد بـــــوعالي رئـــــيس الت طـــــي االقتصـــــادي
االسرتاتيجي.
25
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من وزارة الطاقة:
- 3السيد أنور سلمان خلف مدير عام االستكشاف وهندسة البرتول.
- 2الدكتور حممود سالمة جرب مستشار قانوني.



5

من وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
- 3السيدة بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل
االجتماعي.
- 2الدكتور أسامة كامل حممود مستشار قانوني.



32

من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
-الدكتور سعيد حممد عبداملطلب مستشار قانوني.



من وزارة شؤون البلديات والت طي العمراني:
- 3الدكتور عادل خليفة الزياني مدير عام اإلدارة العامة حلماية البيئة
35

واحلياة الفطرية.
- 2السيدة ملى عباس احملروس رئيس قسم التقويم والبيئي.



السيد طالل علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين
القابضة.



22

من ديوان اخلدمة املدنية:
- 3السيد صالح جاسم القلداري مدير شؤون اللوائح واإلعالم.
- 2السيد ياسر رمضان عبدالرمحن مستشار قانوني.
- 3السيد يوسف أمحد حممد رئيس قسم السياسات والتعويضات.
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد
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25

للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
املستشار القانونـي للمجلس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،
وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح
معالي الرئيس اجللسة:

5

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة الثامنة عشرة من دور االنعقاد
العــادي الثــاني مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتذرين .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:

32

شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عـن حضـور هـذجل اجللسـة أصـحاب السـعادة
األعضــاء :عبــداجلليل عبــداهلل العوينــاتي ،وحممــد هــادي أمحــد احللــواجي،
وخالد عبدالرسول الشريف لظرف صحي طارئ ،وهالة رمـزي فـايز ،ومجيلـة 35
علــي ســلمان لظــرف طــارئ ،ومســرية إبــراهيم رجــب للســفر خــار اململكــة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شــكرًا ،وبهــذا يكــون النصــاب القانونـــي النعقــاد اجللســة متــوافرًا22 .
و ننتقــل ا ن إا البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــا

بالتصــديق علــى

مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .وننتقل ا ن إا البند التالي من
جدول األعمال واخلا

بالرسائل الواردة .تفضل األخ عبداجلليل آل طريف

األمني العام للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصو

ما انتهى إليه جملس

النواب بشأن التالي :مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 5
الضريبية .وقد متت إحالته إا جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة أيسلندا بشأن تبادل
املعلومات يف املسائل الضريبية .وقد متت إحالته إا جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع 32
قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية فلندا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية .وقد متت إحالته
إا جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة النرويج بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 35
الضريبية .وقد متت إحالته إا جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدمنارك بشأن
تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية .وقد متت إحالته إا جلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية 22
والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية .وقد
متت إحالته إا جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل املعلومات يف 25
املسائل الضريبية .وقد متت إحالته إا جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
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الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بشأن
األمساء التجارية (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى).
إخطار اجمللس مبوافقة جملس النواب على قرار جملس الشورى بشأن مشروع
القانون وإحالته إا صاحب السمو امللكي رئيس جملس الوزراء املوقر متهيدًا
لتصديق صاحب اجلاللة امللك املفدى عليه .وهناك رسالة مقدمة من أصحاب 5
السعادة األعضاء :عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم ،ومنرية عيسى بن هندي،
وخليل إبراهيم الذوادي ،وعبداجلليل عبداهلل العويناتي ،ومسرية إبراهيم
رجب ،بشأن طلب اسرتداد كل من :االقرتاح بقانون بتعديل املادة ( )22من
القانون رقم ( )33لسنة 3715م ،بشأن تنظيم معاشات التقاعد ملوظفي
احلكومة ،واالقرتاح بقانون بتعديل املادة ( )37من املرسوم بقانون رقم (32 )23
لسنة 3711م بإصدار قانون التأمني االجتماعي؛ وذلك ملزيد من الدراسة.
ورسالة مقدمة من سعادة العضو الدكتور صالح علي حممد رئيس جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين بشأن اسرتداد التقرير اخلا
مبشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات اإلصالح والتأهيل املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )72لسنة 2221م ،واالقرتاح بقانون بشأن تنظيم املنشآت 35
العقابية .ألخذ موافقة اجمللس على طلب االسرتداد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على هذا الطلب؟

22

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل ا ن إا البند التالي من جدول األعمال واخلا
بالتقرير التكميلي األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصو

املرسوم 25

بقانون رقم ( )37لسنة 2232م بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية للدولة للسنة
املالية 2232م ،واالقرتاض لتغطية هذا االعتماد .وأطلب من األخ الدكتور
عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إا املنصة فليتفضل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،صبحكم اهلل مجيعًا بكل خري ،بداية أطلب
تثبيت التقرير يف املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
32

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )101
35

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق أن أقر جملسكم املوقر بتاريخ 32
ديسمرب 2233م إعادة هذا التقرير إا اللجنة للنظر ــ حتديدًا ــ يف تفاصيل 22
صرف مبلغ االعتماد البالغ  322مليون دينار ،وهذجل التفاصيل موجودة يف
الصفحة  23من التقرير .ناقشت اللجنة يف اجتماعاتها السادس والسابع،
املنعقدين يف  3و 33يناير 2232م ،والتاسع املنعقد يف  3فرباير 2232م ،التالية
الجتماعها املوسع مع ممثلي احلكومة املوقرة واإلدارة التنفيذية املنعقد بتاريخ
 23ديسمرب 2233م كل التفاصيل اليت عرضتها اإلدارة التنفيذية بشأن أوجه 25
صرف مبلغ االعتماد ،وقررت اللجنة إعادة تأكيد املوافقة على املرسوم
بقانون خاصة بعد استجابة اإلدارة التنفيذية لشركة طريان اخلليج لقرار
جملس الشورى املوقر بضرورة بيان أوجه صرف مبلغ االعتماد .وتوصي اللجنة
باملوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )37لسنة 2232م ،بفتح اعتماد إضايف يف
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امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 2232م واالقرتاض لتغطية هذا االعتماد،
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ ما يلزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض5 .

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع هذا املرسوم ألننا بذلك سندعم ناقلة
وطنية ،وأرى أن دعم اقتصادها مهم جدًا ،وخاصة أن اإلخوة ــ معالي وزير
املالية والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات والرئيس التنفيذي لشركة 32
طريان اخلليج ــ قد حضروا اجللسة اليت دعا إليها معالي وزير املالية ،لتوضيح
أوجه صرف هذا املبلغ الذي صدر مبرسوم ،لذا حنن سندعم هذجل االتفاقية
بشكل مستمر ،ولكن سؤالي ـــ وهو سؤال قانوني ودستوري ــ يتمثل يف أن
موضوع امليزانية هو موضوع مهم بدليل أن الدستور أفرد هلا بابًا كامالً ،على
اعتبار أن من حقنا كسلطة تشريعية ــ وإن كانت رقابتنا حمدودة ــ مراقبة 35
أوجه االنفاق ،والفقرة (ب) من املادة  327من الدستور تقول« :تعد احلكومة
مشروع قانون امليزانية السنوية الشاملة »...ــ مما يعين الدخول يف مشروع
امليزانية ــ وهو اعتماد مالي سيدر يف امليزانية ولكنه صدر مبرسوم ،وهذا
يعين أننا سواء وافقنا عليه أو رفضناجل فامليزانية قد أقرت ،مما يعين أن
رفضنا لن يؤثر يف املوضوع ألنها قد اكتسبت حقوقًا ،وبالتالي ليس هناك 22
أثر رجعي سيرتتب عليه ،وهلذا فإن الدستور وضح ذلك؛ ألن هذا املشروع
مرتب ــ ويف حالة أي تعديل ــ بضرورة االتفاق مع احلكومة ،لذا أرجو ــ وقد
يكون رأيي صائبًا أو خاطئًا ــ أن يوضح لنا اإلخوة :هل هذا االعتماد سيأتينا
مبرسوم بقانون ،وبالتالي ففي حالة املوافقة عليه أو رفضه فالنتيجة واحدة
ألنه ختصيص مالي؟ أرى أنه من األجدر أن يقر مبشروع لتتم مناقشته ــ وإن 25
كانت هناك تعديالت تتم ــ ألن االتفاق شرط أساسي يف الدستور ،لذا أمتنى
ــ يف املستقبل ــ أن يوضح لنا املستشارون :هل جيوز يف حالة االعتمادات املالية
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أن تأتي مبراسيم قوانني أم من املفرتض أن تأتي مبشاريع قوانني حبسب ما
نص عليه الدستور؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع املرسوم وما جاء يف التقرير ،حيث إن
شركة طريان اخلليج بينت وجهة نظرها ،وطالبت بإلزام موظفي احلكومة
السفر على متنها باعتبارها الناقلة الوطنية ،وهذا حقها وعلينا أن نعطي هذا 32
احلق لشركة طريان اخلليج .وكما ذكرت سابقًا أنا مع هذا املرسوم ولكن
شركة طريان اخلليج ساقت حججًا عن املنافسة اإلقليمية ،وهذا صحيح ألن
الدعم املقدم للشركات املنافسة يف حدود مدة طريان ال تتجاوز  3ساعات،
يف حني أنها قد ال حتصل على هذا الدعم مقارنة بشركات الطريان
اإلقليمي ،كما أن هناك شركات طريان شرق أوسطية جابت كل أجواء 35
العامل ولكنها ال حتصل على دعم مثل شركة الطريان الرتكية .حنن اليوم
سنوافق على هذا املبلغ احملدد للقرض ولكن قد حنتا أيضًا إا مبالغ
إضافية ،والسؤال هو :هل هذجل خطة تسويق وإعالم لشركة طريان اخلليج؟!
حنن نرى كل يوم يف أي فضائية عاملية أن النشرة اإلخبارية برعاية شركة
الطريان الفالنية ــ حيث يوجد تسويق على مستوى العامل هلا بطرق مبتكرة 22
ومتميزة ــ وشركة طريان اخلليج يف سبعينيات ومثانينات القرن املنصرم
كانت دعاية تسويقها قد وصلت إا درجة نافست فيها الشركات العاملية،
اليت مضى على إنشائها  12و  12سنة أي منذ بدء الطريان يف العامل ،يف حني
أن شركة طريان اخلليج حتتا ا ن إا دعم احلكومة ــ وأضم صوتي إا
صوت ممثلي شركة طريان اخلليج ــ وذلك بإلزام موظفي احلكومة يف 25
املهمات الرمسية السفر على متنها لدعمها ،أما بالنسبة إا سفر املواطن
البحريين العادي واملواطن اخلليجي فالتسويق مهم بالنسبة إليهم ،حيث حتتا
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الشركة إا أسطول ينافس أساطيل املنطقة ،كما حتتا إا كوادر مهنية
مدربة كما كانت يف السابق ،وهذجل اخلطة حتتا إا ديون ــ بوضع الدين
على الدين (والعوين اهلل ،كما يقولون) ــ لتسويق الشركة حتى تأخذ
مكانتها السابقة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أردت أن أوضح أن شركة طريان 32
اخلليج رغم حاجتها املاسة إا الدعم املالي إال أن خدماتها تضاهي اخلدمات
اليت تقدم للمسافرين على منت شركات طريان مماثلة ،وأنتهز هنا فرصة
وجود األخ طالل الزين لتوجيه رسالة له هي االعتناء ثم االعتناء بصغار
املوظفني يف شركة طريان اخلليج ،وخاصة الـ ،Cabin Crewحيث إنين
مسعتهم بأذني أثناء حديثهم مع بعض املسافرين يذمون يف الشركة ،ويبدون 35
استياءهم من وضعهم فيها ،وبدالً من أن يكونوا سفراء للشركة ،يسيئون
إا مسعة الشركة ،وأنا عندما مسعت شكواهم ــ مع أنين مل أكن طرفًا
يف احلديث ولكن لصغر حجم الطائرات وخاصة اليت تست دم للسفر إا
أبوظيب ودبي ــ وجدت أنها يف حملها ،لذلك أرجو االعتناء بهم ومبشاكلهم.
بالنسبة إا حق السلطة التنفيذية يف إصدار مراسيم بقوانني بفتح اعتمادات 22
إضافية يف امليزانية العامة للدولة ،هذا حق مُقرر مبوجب أحكام الدستور،
وال يعترب اعتداء على اإلجراءات اليت وضعها الدستور فيما يتعلق بإصدار
امليزانية العامة للدولة ،أو بضرورة االتفاق والتوافق مع السلطة التنفيذية فيما
يتعلق بإصدار قانون امليزانية العامة للدولة .جملسكم املوقر عليه هنا فق أن
يتأكد ــ بالنسبة إا مراسيم القوانني ــ من أسباب االستعجال .إذا رفض 25
جملسكم املوقر هذا املرسوم بقانون ،فسوف يكون املبلغ الذي مت
ختصيصه لشركة طريان اخلليج دَينًا عليها أن تردجل إا امليزانية العامة
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للدولة ،وهذجل النقطة البد أن نتوافق عليها أو خنتلف فيها عند النظر إا
املرسوم بقانون ،ألنه إذا رفض املرسوم بقانون فإن هذا ال يعين أن املبلغ ذهب
هباءً منثورًا ،أو أنه أصبح حقًا مكتسبًا لشركة طريان اخلليج ،وإمنا يعترب
دينًا يف ميزانيتها وعليها أن تردجل إا الدولة ،ونظرًا إا أوضاع الشركة
احلالية ال أعتقد أن من الصاحل العام أن يُرفض هذا املرسوم بقانون5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد عبدالرمحن املؤيد.

32

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن شركة طريان اخلليج تشكو بعض
الشيء من تراكمات قدمية تعاقبت عليها جمالس اإلدارات ،وبسبب عمر
الشركة هناك بعض اإلخفاقات يف بعض اجملاالت اليت أساءت إا مسعتها

مؤخرًا واستعملت ضدها .وأحب أن أشكر اللجنة اليت مجعتنا مع عدد كبري 35
من أعضاء اجمللس ومع رئيس جملس إدارة شركة طريان اخلليج ،ومع رئيس
شركة ممتلكات البحرين القابضة ،ومع سعادة الوزير األخ كمال بن أمحد
حممد الذي أبارك له تعيينه اجلديد ،وأظن أن شركة طريان اخلليج متثل
حتديًا جلميع فئات اجملتمع البحريين يف تقبل الوضع الذي حيتم على الدولة
مساندتهم ،وال أظن أن الدولة تستطيع أن تقول إن املسؤولية تقع فق

على 22

شركة طريان اخلليج ،فشركة طريان اخلليج تؤدي دورًا تنمويًا كبريًا،
وهي أحد أعمدة البنية التحتية للدولة ،وإذا قلنا إن جسر امللك فهد جيلب لنا
الكثري من الزوار وهذا يصب يف مصلحة االقتصاد الوطين ،فإن شركة
طريان اخلليج متثل  22جسرًا لدول كثرية ،وهي جتلب لنا املستثمرين
والسائحني ،وتضعنا على اخلريطة بالنسبة إا مجيع الفئات من الزوار ،وال 25
ميكن أن تستغين الدولة عن دور شركة طريان اخلليج .أحبذ أن تقوم الدولة
بت صيص مبلغ يف امليزانية العامة كل سنة تصرفه هلذجل الشركة اليت ختدم
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االقتصاد الوطين ،وأشكر جهاز شركة طريان اخلليج على املعلومات اليت
قدموها لنا أثناء االجتماع املشرتك ،حيث أوضحوا لنا بالتفصيل الدور الذي
تقوم به الشركة ،بالطبع هناك بعض السلبيات ،وهناك بعض الفساد الذي
تراكم خالل سنوات طويلة ،ولكن هذا ال يعين أن ننسف الشركة بسبب
تقصري بعض املوظفني ،لذلك أرجو من اجمللس املوقر املوافقة على اقرتاح 5
اللجنة ،وأن يستمر الدعم لشركة طريان اخلليج ،وأن حتسّن طريان اخلليج
من أدائها من خالل بعض التصحيحات يف املسار اإلداري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
32

شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أختلف مع من سبقين من اإلخوة
األعضاء يف ضرورة منح القرض لشركة طريان اخلليج ،ولكن لدي
استفسار ،أنا عندما أقارن التقرير التكميلي لإلخوان يف اللجنة مع مرفقات 35
التقرير ،أجد أن هناك معلومات قد تكون خاطئة أو غري صحيحة يف تقرير
اللجنة ،وأود أن ألفت انتباهكم إا الكشف الوارد يف الصفحة  23من
جدول أعمال اليوم ،والذي يتضمن تفاصيل صرف مبلغ االعتماد ،واخلطاب
الصادر عن الرئيس التنفيذي لشركة طريان اخلليج إا األخ الرئيس
التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة ،حيث يذكر الكشف الوارد 22
من اللجنة أن هناك مبالغ سوف تست دم لسداد قروض مستحقة على
الشركة ،ومبالغ سوف تست دم لشراء طائرات للشركة ،يف حني أنه عند
قراءة اخلطاب الوارد من الرئيس التنفيذي نرى أنه يتكلم عن خسائر
تشغيلية ،وعن تكاليف إعادة اهليكلة ،وال يتكلم عن تسديد قروض ،وال
عن شراء طائرات ،فال أعرف ملاذا هذا االختالف يف املعلومات اليت قدمت لنا 25
من قبل اللجنة ،وما ورد يف خطاب الرئيس التنفيذي لشركة طريان اخلليج،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أؤكد مبدأ دعم شركة طريان 5
اخلليج وذلك ألسباب اقتصادية ،وألسباب تتعلق أيضًا بأمور اجتماعية
وسيادية ،ولكن السؤال املطروح أمامنا ا ن هو :كيف تلجأ شركة إا
السلطة التنفيذية إلصدار مرسوم بقانون بصفة االستعجال ملبلغ كبري يتجاوز
 322مليون دينار؟ أمل يكن عند الشركة دراسات وتوقعات بهذا االحتيا يف
وقت سابق يكفي بأن مير طلب فتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة 32
واالقرتاض لتغطية هذا االعتماد باالسلوب التشريعي االعتيادي يف صورة
مشروع بقانون ،ويتم دراسته بشكل كاف ،واختاذ قرار بشأنه؟ ألننا ا ن
سواء وافقنا على هذا املرسوم بقانون أو رفضناجل فإن ذلك لن يغري من األمر
الواقع شيئًا ،ألن املبلغ أُعطي وصُرف ،ووضع الشركة ا ن ال يسمح
35

باملطالبة باسرتداد املبلغ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.
22

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخت لولوة العوضي على إثارتها
ملوضوع رعاية موظفي الضيافة اجلوية ،وأريد أن ألفت نظر سعادة الوزير
واألخ طالل الزين إا تقديم الرعاية للركاب من ذوي اإلعاقة .حنن حنب
طريان اخلليج ،وأنا قد أكون الوحيدة من بينكم اليت تصر على عدم السفر

إال عن طريق طريان اخلليج ،وأنا ال أريد أن أذكر املواقف احملرجة اليت منر 25
بها مع طريان اخلليج ،ولكن كما أشارت األخت لولوة العوضي إا موضوع
الرعاية باملوظفني ،أنا أشري إا موضوع الرعاية بالركاب من ذوي اإلعاقة،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إا صوت اإلخوة األعضاء الذين 5
يدعمون شركة طريان اخلليج .شركة طريان اخلليج هي الناقلة الوطنية اليت
تستحق كل الدعم ،وحنن ندرك الصعاب اليت متر بها ،وندرك حاجتها
املاسة إا الدعم املالي لتسيري عملها ،وكون هذجل الشركة هي الناقلة
الوطنية الوحيدة ،فإن ذلك يوجب دعمها ،ألنه يف حالة عدم تقديم الدعم
املالي هلا ،ويف حالة تعذر مواصلة عملها ونشاطها ،فإن ذلك سينعكس على 32
الوضع االقتصادي يف اململكة ،وخاصة أننا نشاهد الكثري من املؤسسات
والبنوك الذين يعتمدون يف تنقالتهم على شركة طريان اخلليج ،كونها تبدأ
رحالتها من البحرين .واملالحظ أيضًا أن الكثري من شركات الطريان ا ن
تتعرض لل سائر ،وحتتا إا الكثري من الدعم ،وهذجل الشركات لديها
اإلمكانيات الداعمة ،ولكن شركة طريان اخلليج إمكانيات دعمها 35
حمدودة ،لذا أرى أنه جيب أن يكون هناك دعم آخر ،وإيراد آخر لشركة
طريان اخلليج ،كأن تقوم ببيع خدماتها يف املطار ،وتزويد الطيارات األخرى
باألغذية ،فهذجل اإليرادات قد تساعد شركة طريان اخلليج ،ألن بيع التذاكر
ا ن مل يعد مرحبًا ،فلو مت دعم طريان اخلليج من خالل تزويدها ببعض
اخلدمات اليت تتوا مسؤوليتها فسوف يساعد ذلك يف دعمها ،وسوف خيفف 22
من األعباء املالية اليت تتحملها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
25
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يسرني أن أضم صوتي إا اإلخوة األعضاء
مدافعًا عن شركة طريان اخلليج ،فهذجل الشركة هي شركتنا الوطنية اليت
نعتز بأن تكون مزدهرة ونامية .األخ فؤاد احلاجي أشار إا موضوع
اإلعالنات واملساهمة يف الرتويج ،وأنا أعتقد أن شركة طريان اخلليج تسعى 5
إا الرتويج وإعالن خدماتها ،وقد الحظتم أنها كانت من الرعاة األساسيني
يف معرض الطريان ،وباألمس أيضًا كانت هناك رعاية من الشركة
للفورموال  3اليت سوف تأتينا يف شهر إبريل القادم .كلنا ندرك أن شركات
الطريان يف العامل كله تتعرض ألزمات ،ولنأخذ مثاالً شركات الطريان يف
الدول اجملاورة ،وهي من أكثر الشركات اليت نتصور أنها حتقق أرباحًا32 ،
بينما هي يف الواقع تواجه خسائر مادية ،ولكن ألن لديها مبالغ كبرية فإنها
ال حتتا إا تقديم الدعم إليها .وال نستطيع أن نقارن بني  322مليون دينار
تصرف لشركة طريان اخلليج لت طي أزمتها ،وبني  322مليون ميكن أن
تنفق على السكن ،البد أن نكون واقعيني فهذجل شركة وطنية وهلا اعتبار
يف أن تبقى كشريان سيادي يف البلد ،وأعتقد أننا جيب أن نكون 35
مستعدين ،ألن معظم التقلبات السياسية واالقتصادية تنعكس بالضرورة على
كل شركات الطريان ،وليست شركة طريان اخلليج استثناء من ذلك.
ولذلك حنن نتوقع ــ كما قال األخ أمحد بهزاد ــ أن تكون هناك مقرتحات
للتمويل ،وأعتقد كذلك أنه البد أن تكون هناك دراسة شاملة جململ
األوضاع مبا فيها التحديات الدولية ،وأعتقد أيضًا أن الكل متفق على أن 22
شركة طريان اخلليج وجدت لتبقى باعتبار ما هلا من مكانة ،وحنن
متمسكون بناقلتنا الوطنية باعتبارها جزءًا من السيادة الوطنية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن باقر رضي.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،شركة طريان اخلليج ليست استثناء من
شركات الطريان األخرى ،وحنن نعلم أن مجيع شركات الطريان يف العامل
تتعرض خلسائر مرتاكمة ،بدليل اندما عدة شركات بعضها مع بعض مثل
KLM

و ،Air Franceوآخر ذلك اخلسارة الكربى لشركة إسرتاليا للطريان5 ،

وهذا هو ديدن مجيع الشركات .وعليه نأمل أن تتجاوز شركة طريان اخلليج
الوضع احلالي ،وذلك عن طريق إزالة األسباب الرئيسية خلسائرها ،وأهمها
إعطاؤها رعاية أكرب يف أسعار الوقود ،وكذلك إعادة النظر يف اخلطوط
اليت مت إغالقها ألسباب سياسية ال عالقة هلا باالقتصاد ،وخاصة إذا عُلم أن
دخل هذجل اخلطوط يشكل  %25من اإليرادات ،إضافة إا إلغاء اخلطوط 32
املكلفة وغري اجملدية .وحنن هنا نؤكد أهمية دعم الناقلة الوطنية ،ونرجو أن
تدعمها احلكومة عن طريق مشرتياتها ،وأعتقد أن على الشركة عمل خطة
دعائية وإعالمية تتجلى وتؤكد دعم املواطنني هلا ،وكذلك جيب إعادة
النظر يف موضوع الصيانة ونقلها إا البحرين ملا فيها من كلفة كبرية،
35

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.
22

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم .أوالً :أشكر جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية ،اليت عودتنا دائمًا أن تأتينا بتقرير متكامل حيمل
كل تفاصيل املوضوع ،ألنين أستغرب هنا ــ على سبيل املثال ــ عندما ذكر أن
مدفوعات شراء الطائرات  33مليون دينار ،ثم يقوم بإعطائنا تفاصيل عن

اخلسائر التشغيلية اليت تصل قيمتها إا  315مليون دينار أو أكثر ،وحاولت 25
أن أقرأها أكثر من مرة إلجياد عنصر اللغز فيها حتى وصلت إا قناعة أن
الطائرات اليت مت شراؤها (سكراب) ،ويتم الصرف عليها من أموال
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الشركة؟ وأتسأل كيف مررت اللجنة مثل هذا املوضوع من غري أن تذكر
تفاصيل هذا املوضوع للمجلس؟ أمتنى على األخ مقرر اللجنة أن جييب عن هذا
التساؤل ،كما أود أن أمسع رأي األخ طالل الزين عن هذجل التفاصيل،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد جرب املسلم.

العضو حممد جرب املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،بداية 32
أود أن أوجه كالمي لألخ طالل الزين كي نعرف حقوق الشركة بعدما مت
استالمها من قبل البحرين ،وهل كان عليها ديون أو هلا ديون؟ هذا أوالً .ثانيًا:
هل الشركاء السابقون حتملوا هذجل املديونية أم أن الشركة هلا ديون على
هؤالء الشركاء؟ وإذا كانت هلا ديون فهل طالبت الشركة بها؟ وكم
مقدارها؟ أرجو من األخ طالل الزين أن جيبيين عن هذجل األسئلة ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
22

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر مجيع اإلخوان على مداخالتهم
ودعمهم لتقرير اللجنة وأيضًا دعمهم للناقلة الوطنية طريان اخلليج .سيدي
الرئيس ،أعتقد أن هذجل من احلاالت االستثنائية القليلة جدًا عندما نناقش
مرسومًا بقانون ونود أن أنعرف ما هي أوجه الغرض من هذا القرض؟ وحنن

اليوم نناقش هذجل احلالة االستثنائية وهل مت صرف املبلغ يف نفس التوجه 25
املطلوب ،وخاصة أننا اليوم نتكلم عن مرسوم صدر يف أكتوبر 2232م ،ومر
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على صدورجل  31شهرًا ،وعندما نأتي اليوم إا تقرير اللجنة املوجود أمامكم
فسنجد أنه يتعلق حبالة استالم القرض وصرفه يف أوجه معينة ،وقد تفضل
اإلخوة يف شركة ممتلكات أو يف طريان اخلليج أو يف احلكومة وبينوا لنا
أوجه صرف القرض ،ومت إعطاؤنا بعض اجلداول ومت عرضها .هناك مرفقات
جاءت مع التقرير وهي عبارة عن رسائل من جملس النواب واحلكومة 5
واجلهات املعنية ،وفيها تربير ألوجه الطلب بالنسبة إا القرض .حنن اليوم
نتكلم عن القرض املوجود لدعم الشركة ،ويف الوقت نفسه هناك تأكيد
لإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس أن ما مت استالمه وصرفه هو بالفعل ما أتت
به الشركة عندما تقدمت بطلب القرض ،ومل جند أن هناك شيئًا مثريًا
للريبة ،حبيث إننا نقول إن املبلغ مل يصرف يف أوجه الصرف .وهناك 32
استفسارات كثرية واألخ طالل الزين لديه القدرة على اإلجابة عنها حتى
بالنسبة إا قضية الطائرات والعقود اليت أبرمت قبل أن يستلم جملس اإلدارة
احلالي .سوف لن أدخل يف التفاصيل ولن أدافع عن أسباب اختاذ إجراءات
معينة ،ولكن أترك لألخ طالل الزين اإلجابة عن هذجل التساؤالت ألنه ميثل
35

الشركة ،شكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.
22

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أذكر اجمللس أن هذا التقرير هو تقرير
تكميلي ،يف املرة املاضية مت إرجاع التقرير إا اللجنة ،ألن اإلخوة يف شركة
ممتلكات وطريان اخلليج مل يكلفوا أنفسهم حضور اجتماعات اللجنة للدفاع
عن هذا املرسوم ،لذلك اجمللس أصر على إرجاعه ملناقشته وإقناعنا بأوجه

الصرف كما ذكر األخ رئيس اللجنة .يف احلقيقة شركة طريان اخلليج 25
مشكلة حبد ذاتها ،وسوف يستمر هذا النقص من امليزانية ،وكل مرة
ستأتي هذجل الشركة وتطلب دعمها ماليًا الستمرار هذجل الشركة املهمة
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لالقتصاد البحريين .أتفق مع مداخالت اإلخوان أن شركة طريان اخلليج من
الشركات اليت جيب علينا دعمها ،صحيح حنن ورثناها مبشاكلها الكثرية،
وقد تسبب نقصًا كبريًا يف امليزانية العامة للدولة ،ولكن هذجل امليزانية يتم
صرفها على عمالة حبرينية وعلى تشغيل القطاع اخلا  ،ألن هناك قطاعات
كثرية تعتمد على شركة طريان اخلليج ــ وال مسح اهلل ــ لو أفلست فإن 5
االقتصاد البحريين بشكل عام سوف يتأثر .وأعتقد أن هناك جماالت كثرية
إلنقاذ شركة طريان اخلليج عن طريق دجمها مع الشركات اإلقليمية األخرى
املوجودة يف منطقة اخلليج ،وحسبما أعرف أن هناك اهتمامًا بهذجل الشركة
والسوق البحريين ومطار البحرين الدولي كونه يستقطب الكثري من
املسافرين وجعله بالفعل مطارًا دوليًا مبعنى الكلمة ،وتكون البحرين منوذجًا 32
الستقطاب املسافرين الذين يبحثون عن استثمار آمن ،وإن شاء اهلل سوف
يتحقق هذا عما قريب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

35

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،للمرة الثانية حنن نناقش هذا التقرير،
ونشكر جلنة الشؤون املالية واالقتصادية على دعوتها الجتماع موسع،
وكذلك نشكرها على التقرير الذي وضعته أمام أيدينا ،وقد بذلت اللجنة 22
قصارى جهدها للبحث يف مجيع التفاصيل حتى خير تقريرها بهذا املستوى،
وإن كنت أجد أن هناك بعض التضارب بني ما جاء يف تقرير اللجنة وما ورد
من الشركة كما ورد يف تقرير اللجنة ،وبني ما جاء يف التقرير ا خر كما
ذكر األخ مجال ف رو .حنن يف هذا اجمللس ندعم ناقلتنا الوطنية ــ وينبغي
علينا أن ندعمها ــ ألنها متثل لنا املنفذ لدول العامل .حنن هنا نقف مع أي توجه 25
لدعم الشركة ،ولكن يف الوقت نفسه هناك رأي يف تقرير اللجنة لوزارة
شؤون جملس الوزراء خبصو
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

وضع الشركة احلالي ،يبني لنا أن األمور غري
( ) 33

2232/2/22م املضبطة 31

مطمئنة ،وأن جملس إدارة شركة ممتلكات يناقش وضع اسرتاتيجية
مستقبلية جديدة للشركة .هذا التقرير يبعث على القلق ،وإذا كانت أوضاع
الشركة غري مطمئنة ،فنحن ندعو إا ضرورة اإلسراع يف وضع اسرتاتيجية
للشركة ،ونكون على اطالع عليها ،ألن الدعم رمبا ال يكفي اليوم ألنه
صرف يف بنود موجودة .إذن الشركة مازالت حباجة إا دعم جديد ،وأنا أتفق 5
مع ما تفضل به بعض الزمالء بأنه جيب أن يكون هناك دعم ثابت للشركة
ملدة أربع أو مخس سنوات حتى نستطيع أن نقيلها من عثرتها ،ولكن يف
الوقت نفسه نريد أن نرى اسرتاتيجية واضحة للشركة حتى نستطيع على
أساسها أن نقر هذجل املبالغ اليت ستصرف عليها .ومن األمور املهمة بالنسبة إا
الشركة هي عملية التسويق على مستوى العامل وخاصة املطارات اليت تذهب 32
إليها شركة طريان اخلليج وليس تسويقًا على املستوى احمللي فق

إمنا

تسويق يف املطارات والدول اليت تذهب إليها الشركة .أعتقد أن موضوع
التسويق يف هذجل الوجهات ليس بالدرجة الكافية .األمر ا خر معالي الرئيس،
ينبغي أن تهتم الشركة باخلدمات والصيانة وبنوعية الطائرات ،وخاصة
الطائرات اليت تست دم يف التنقل بني دول املنطقة ،بصراحة أرى أن مستوى 35
الطائرات اليت تعمل على خطوط املنطقة حيتا إا الكثري من التعديل
والصيانة وحتسني اخلدمات .بالنسبة إا طاقم اخلدمة يف الطائرات ،جيب أن
نقر بأنهم فعالً يبذلون قصارى جهودهم لراحة املسافرين ،وهذجل حقيقة
رأيناها أثناء سفرنا على طريان اخلليج ،ولكن يف الوقت نفسه هم حيتاجون
إا االهتمام بهم وحتسني أوضاعهم حتى يكون عملهم نابعًا من القلب .وجند 22
أيضًا بالرغم من أنهم يشتكون من أن أوضاعهم غري صحيحة ،فإن هذا ال
يؤثر على مستوى خدماتهم يف العمل على الطائرة .يقلقين ما ذكرجل البيان
الذي أوردته الشركة بالنسبة إا االستغناء عن بعض املوظفني عن طريق
التقاعد املبكر ،وهو ليس تقاعدًا مبكرًا ولكنه استغناء عن الكوادر
الوطنية بسبب األوضاع االقتصادية اليت متر بها الشركة .بودي أن يتم 25
االهتمام بهذا املوضوع ،ألن هناك مواطنني كثريين يعملون يف هذجل الشركة،
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وإذا كانت ستستمر يف هذجل السياسة حبيث حتيل املوظفني إا التقاعد
املبكر بسبب األوضاع االقتصادية اليت متر بها الشركة ،فهذجل نقطة تثري
القلق .أود أن أمسع أن هناك اسرتاتيجية جديدة للشركة يف املستقبل تعمل
على تثبيت املوظفني واحملافظة عليهم ،واالرتفاع مبستوى اخلدمات ،وبودي أن
استفسر عن الوسائل والسبل اليت ستعمل الشركة من خالهلا لالرتقاء 5
خبدماتها؛ حتى نستطيع أن نطالب بدعم دائم هلذجل الشركة ملدة ال تقل عن
أربع أو مخس سنوات حتى تقف على أقدامها ،وهل ستستطيع الشركة مثالً
خالل مخس سنوات أن تستغين عن الدعم احلكومي من الناحية املالية؟ هذا
ما نريد االطمئنان عليه .ولكننا نؤكد أننا فعالً حريصون على هذجل الناقلة،
ألنها ناقلة وطنية ،وحبذا لو أن مجيع وزارات الدولة ومؤسساتها تستعمل هذجل 32
الناقلة ألنها ناقلتنا ،وجيب أن خناف عليها وندعمها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أنبه اإلخوة األعزاء إا قرار اجمللس
الصادر يف جلسة  32ديسمرب وهو طلب االجتماع مع احلكومة املوقرة واإلدارة
التنفيذية لشركة طريان اخلليج بناء على مداخالت السادة األعضاء حول
عدم وضوح صرف مبلغ االعتماد ،وليس مناقشة مجيع األمور املتعلقة 22
بالشركة .لذلك عندما مت االلتقاء باحلكومة املوقرة ممثلة يف معالي وزير
املالية وسعادة السيد كمال بن أمحد حممد وزير شؤون جملس الوزراء
واإلدارة التنفيذية مت التحدث معهم عن تفاصيل اإلنفاق ،لذلك أعتقد أن
مجيع اإلخوة باستثناء عضوين أو ثالثة أعضاء تكلموا عن التفاصيل
والعموميات .أود أن أبني أنه يف تقرير اللجنة السابق كانت هناك عموميات 25
يف الصفحة  ،51وتتحدث عن اخلسائر التشغيلية وإعادة اهليكلة ،وعندما
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التقينا مع اإلخوان يف اإلدارة التنفيذية ويف الوزارة مت إعطاؤنا التفاصيل
احلالية ،والسؤال املنطقي الذي طرحه األخ علي العصفور هو كيف يكون
هناك إنفاق على شراء طائرات وهناك خسائر تشغيلية؟ أعتقد أن هذا مبدأ
بسي

وميكن لألخ مجال ف رو أن يوضحه لنا أكثر لكونه حماسبًا

ومدققًا ،ألن هناك إنفاقًا يسمى  over headوهو األسس والرأمسالية 5
ألعمال الشركة ،وهناك خسائر تشغيلية وهي املتغريات من كهرباء وماء
ونفقات إدارية وغري ذلك ،فهذجل النفقات التشغيلية ليست هلا عالقة باإلنفاق
على شراء الطائرات ،ألنها تؤسس لتطور الشركة والنفقات األخرى عبارة
عن كلفة يومية قد تكون أرباح الشركة أو خسائرها .وهناك جانب رئيسي
حتدثنا عنه مع اإلخوان وهو إعادة تسديد القروض أو الديون اليت نشأت عن 32
القرارات السابقة ،وكان ينبغي للشركة أن تطفئ اخلسائر ،وهذجل
االسرتاتيجية سليمة جدًا .وإذا كان لديك نزيف مستمر فيحب أوالً أن توقف
هذا النزيف مثل الش ص الذي لديه  credit cardيشرتي ثم يدفع مرة
واحدة فهو يسدد فق قسطًا واحدًا ،ما قامت به الشركة اسرتاتيجية سليمة
يف التعامل مع كلفة تشغيلية مستمرة ،وكلفة أيضًا للديون ،وأي ش ص 35
خبري يف الشؤون املالية سيقول إن ما قامت به الشركة صحيح وليس فيه أي
خلل ،ألنها أرادت أن تقلص اخلسائر املستمرة بدون القدرة على حتسينهم من
خالل اإليرادات اليومية ،وبالتالي ال نستطيع أن نلوم اإلخوة يف طريان اخلليج
وخاصة يف هذجل املسألة ا ن ،ألن االسرتاتيجية هلا أسباب معينة يف تنفيذها أو
عدم تنفيذها ،وحنن فضلنا أال نذكر هذجل االسرتاتيجية يف التقرير ألن 22
احلديث هنا عن تفاصيل إنفاق االعتماد فق  ،وبالتالي نستطيع اليوم
مناقشة أي تفاصيل عن اإلنفاق واألرقام اليت ذكرت يف االعتماد ،ومن
املمكن أن يضيف األخ طالل الزين أي شيء إذا كان لديه أي تفاصيل عن
هذا املوضوع ،أما أن نتكلم ا ن عن املضيفني واملضيفات فهذا املوضوع ليس
وقته اليوم ،لذلك اللجنة مل تركز على هذا املوضوع يف التقرير ألنه تقرير 25
تكميلي فق  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور صالح علي حممد.

العضو الدكتور صالح علي حممد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن مداخالت األعضاء ــ مع احرتامي 5
لألخ مقرر اللجنة ــ كلها عبارة عن رسائل البد أن تقدم إا طريان اخلليج
حتى تأخذها يف االعتبار ألنها يف النهاية هي ناقلة وطنية ،وأعتقد أن من
سبقين باحلديث مل يقل هذا الكالم إال حرقة وحرصًا على هذجل الناقلة
الوطنية .كما أعتقد أن طريان اخلليج مرت بظروف وأوضاع سياسية
واقتصادية وبشرية ،حاصرتها من كل مكان ،وكما أن البحرين مرّت 32
بأوضاع سياسية حرجة ،فإن طريان اخلليج تضررت خالل هذجل األوضاع
وتأثرت كثريًا باألوضاع السياسية اليت متر بها املنطقة ،ويف الوقت نفسه
هناك ناقالت يف دول اجلوار ذات قدرة تشغيلية وإدارة ض مة كبرية تنافس
أيضًا هذجل الناقلة الوطنية ،ثم إن هناك قرارات بشرية اختذت يف مسرية
طريان اخلليج مل تكن قرارات صائبة مما أثر على مسرية الشركة .وكما 35
تفضل األخ مقرر اللجنة هناك نزيف يف هذجل الشركة ،وأعتقد أن طريان
اخلليج مثل الش ص الذي يتعرض لنزيف يف مكان معني وحنن حناول
عالجه وترقيعه ولكن يفتح نزيف آخر يف هذجل الشركة ،وظلت تنزف هذجل
الشركة منذ سنوات كثرية وبشكل مستمر مما أوصلها إا هذا الوضع
احلالي ،ولكن أعتقد أننا مهما تكلمنا عن طريان اخلليج ستظل ناقلة 22
حباجة إا دعم ،وأنا أعتقد أن الدعم احلالي الذي سيصوّت عليه اجمللس
ليس نهاية املطاف ،كل هذا الدعم سيذهب خالل فرتة وجيزة ولكن
السؤال الذي يطرح نفسه :ماذا بعد القرض الذي صرف بالكامل؟ أعتقد أن
طريان اخلليج حباجة إا عدة أمور :أوالً :حتتا إا اختاذ قرارات إدارية
مدروسة دراسة عميقة قبل صنع أي قرار ،لنبتعد عن القرارات ذات األبعاد 25
السياسية أو القرارات ذات األبعاد العاطفية ،بل حتتا طريان اخلليج إا صنع
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قرارات ذات أبعاد اقتصادية تنقذها من الوضع اليت هي فيه .ثانيًا :هناك
ناقلتان يف مملكة البحرين ،طريان البحرين وطريان اخلليج ،هل العالقة بني
الناقلتني عالقة تنافسية أم أن هناك عالقة تكامل بني الناقلتني؟ البحرين بلد
صغري وهناك ناقلتان وأعتقد أننا حباجة إا أن تكون هناك عالقة تكامل
بني الناقلتني مبا خيدم كلتا الناقلتني ،حتى تكون هناك مصلحة لكلتا 5
الناقلتني .ثالثًا :أمتنى على احلكومة والقائمني على طريان اخلليج أن يقوموا
باطالع اجمللس املوقر على اخلطوات املستقبلية باستمرار ،وأن يكون القرار
الذي ستت ذجل طريان اخلليج قرارًا مشرتكًا بينها وبني احلكومة وبني
السلطة التشريعية بغرفتيها ،وشكرًا.
32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أكون آخر املتحدثني ولكن هناك 35
الكثري من األعضاء يودون التحدث .الدعم ــ كما ذكر بعض اإلخوة ــ البد
أن يكون متواصالً ،ويف الوقت نفسه أعتقد أن استمرارية وجود طريان
اخلليج ضرورية ــ باعتبارها ناقلة وطنية ــ بالنسبة إا اقتصاد البحرين ،ويف
الوقت نفسه أعتقد أن استمرارية وجود هذجل الشركة ليس باألمر املستحيل.
حنن أعددنا تقرير اللجنة قبل أن يكون هناك وزير مسؤول عن املواصالت22 ،
واليوم سعادة األخ كمال بن أمحد حممد هو وزير املواصالت ،وأعتقد أن
استمرارية وجود طريان اخلليج بعد تعيني وزير املواصالت لن يكون باألمر
املستحيل .جيب علينا أن نأخذ يف االعتبار أن هناك مالكًا لطريان اخلليج
وهو حكومة البحرين ،وهناك جهة تنفيذية ورقابية وهي حكومة البحرين،
وكان باإلمكان ــ وبعد االطالع على األرقام اليت وردت يف التقرير وأوجه 25
الصرف الذي صُرفت جند أن هناك الكثري من املبالغ مت استالمها على
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صورة قرض ومت توجيهها إا جهات أخرى ــ أن يؤدي هذا الدعم إا أن
تكون شركة طريان اخلليج أفضل اقتصاديًا ،يعين عندما أتكلم اليوم عن
دعم احلكومة لطريان اخلليج ،فأنا أعتقد أن هذا الدعم ال يوجد ،وعندما
أتكلم عن قضية أسعار الوقود ــ وهي من األمور اليت تؤثر على أي شركة
طريان ــ البد أن تكون هذجل األسعار مناسبة ،وخاصة أن البحرين هي املركز 5
الرئيسي لشركة طريان اخلليج ،إذن ينبغي على احلكومة أن تعيد النظر يف
أوجه الدعم مثل أسعار الوقود ،وجيب على حكومة البحرين أن تعيد النظر
يف أصول الطريان املدني .هل من املمكن أن نتكلم اليوم عن أننا أخذنا
القرض من احلكومة لندفع إا جهات حكومية أخرى؟! هذا ال ميكن،
وأعتقد أن احلكومة ال تنظر إا طريان اخلليج بصفتها مالكة هلذجل 32
الشركة وإمنا تعتربها شركة من الشركات املوجودة يف البحرين ،ألن
احلكومة تدعم بعض الشركات مثل ألبا وبابكو وغريهما ،وحتصل هذجل
الشركات على دعم مباشر وهذا سبب استمرارية وجود هذجل الشركات ،لذا
أمتنى على احلكومة املوقرة أن تأخذ يف االعتبار أن شركة طريان اخلليج
حتتا إا دعم ضروري ومستعجل ومستمر ،وأعتقد أن استمراريتها ستكون 35
طبقًا لالسرتاتيجية اجلديدة ،واالسرتاتيجية اجلديدة جيب أن تأخذ يف
االعتبار أن هناك دعمًا سيكون من احلكومة للشركة حتى يكون هلا
مردودها االقتصادي على البحرين ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنين أحتا إا توضيح بعض األمور.
حنن لسنا ضد هذا املرسوم ،وأعتقد أن هذا املرسوم عبارة عن إنقاذ لطريان 25
اخلليج ،وأشكر األخ مقرر اللجنة واألخ خالد املسقطي على التوضيح،
وأحب أن أبيّن أننا لسنا ضد موضوع دعم وإعانة هذجل الشركة ،ولكن هل
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دعم هذجل الشركة أو إعانتها مينعنا من متابعة وحماسبة ومراقبة هذا املال؟
طلبت من األخ طالل الزين توضيح هذا األمر ولكنه مل يوضح لي أي شيء.
لدي معلومات ــ غري مؤكدة ــ أنه يف سنيت  2232و2233م مل يكن هناك
شراء ألي طائرات ،فكيف وُضع هذا املبلغ؟ أيضًا ا ن أطالب وزير
املواصالت بأن جييبين عن هذا التساؤل ،وإذا مل تكن هناك إجابة فأنا 5
أدعو جملسكم املوقر إا أن يفتح حتقيقًا يف هذا اجلانب سواء عن طريق
املساءلة أو املراقبة أو أي طريقة أخرى ،ال أقصد بذلك أن نشكل جلنة
حتقيق ولكن البد من مساءلة ومتابعة سعادة الوزير حتى تكون األمور
واضحة حبيث نستطيع أن نعرف أين دفعت هذجل املبالغ؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

32

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس لدي موضوع حمدد أتكلم عنه ولكن 35
أود أن أشكر األخ خالد املسقطي واإلخوة يف طريان اخلليج على حضورهم
اللجنة وإيضاح بعض النقاط ،وما زلت أمتنى عليكم أن تكون التقارير يف
املستقبل ــ كما طلبنا من األخ خالد املسقطي ــ باللغة العربية أيضًا حتى
يتسنى ألعضاء هذا اجمللس الذين ال جييدون اللغة اإلجنليزية االطالع على
بعض التفاصيل اخلاصة بهذا اجلانب .حنن نتابع اإلخوة يف جملس النواب من 22
خالل اللجنة املشرتكة مع طريان اخلليج خبصو

هذا اجلانب ،وبالنسبة

إا استفسار األخ علي العصفور فيما يتعلق بهذا اجلانب ،هناك جتاوز
الختصا

جملس الشورى ،ولكن أعلم متامًا أن اإلخوة يف جملس النواب

يتابعون هذا املوضوع وهو مدر ضمن هذجل األمور .لدي استفسار حول
املوظفني وقد أثرناجل يف اجللسة اليت ناقشنا فيها هذا املوضوع سابقًا ،أعين 25
خبصو

املوظفني البحرينيني واملضيفني واملهندسني الذين يعملون يف جمال

الطريان ،حنن نتمنى أيضًا يف املستقبل ــ كما ذكر األخ خالد املسقطي ــ
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عند حبث أي موضوع معني يتعلق بطريان اخلليج التنسيق مع اإلخوة يف جملس
النواب وخاصة أننا طرحنا موضوع العمالة الوطنية ،ألن من ضمن
االسرتاتيجية رفع مستوى العمالة الوطنية بهدف تقليل النفقات اليت تصرفها
الشركة على العمالة األجنبية ،يف حني أن اخلربات الوطنية تغطي اخلربات
األجنبية يف هذا اجملال .كنت أمتنى أيضًا أن يكون هناك موضوعان من 5
ضمن اخلطة االسرتاتيجية وهما :مطار البحرين الدولي واجلهات املعنية فيما
يتعلق بالبنية التحتية إلعطاء بعض التسهيالت للناقلة الوطنية ،باإلضافة إا
التنسيق مع هيئة السياحة .هاتان النقطتان كانتا متغيبتني عن التقرير ،ألننا
نعرف أن املوضوع ليس موضوع تغطية مالية ،وأعتقد أن وزير املالية لديه رأي
حول االعتمادات والقروض خبصو

مثل هذجل االعتمادات ،باإلضافة إا 32

ذلك حنن ال نريد أن يكون االعتماد كليًا .وهناك نقطة مل تذكر يف
التقرير وهي أن هناك ناقالت جوية يف دول أخرى أساس استمرارها هو
الدعم الس ي من احلكومات ،وهذا لن يقبل به ألن الدعم الس ي من
احلكومة سوف يُكلف الدولة بدفع مبالغ ض مة لناقلة خاصة ،وإن كانت
وطنية ،ولكن يف النهاية اهلدف منها الربح من العمليات كناقلة جوية ،وهذا 35
أمر غري مقبول وجدته يف التقرير ،ووجدت أيضًا يف التقرير أن القائمني على
هذجل الناقلة يستشعرون وضعًا غري مطمئن ،وبالتالي كان سبب اعرتاضنا هو
أن كثرة االعتمادات وكثرة إعطاء هذجل القروض لن حتل املشكلة على
املدى الطويل فيما يتعلق بشركة طريان اخلليج كناقلة جوية .أكرر شكري
لألخ الدكتور عبدالعزيز أبل ألنه أشار إا نقطة معينة ،وحنن نتفق معه فيما 22
طرحه بشأن االلتزام باملَواطن اليت طلبناها يف هذا التقرير ،وأكرر شكري
مرة أخرى لألخ خالد املسقطي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فق

أود أن أوضح نقطة عند مناقشة

املراسيم بقوانني ،النقاش الثري الذي مسعناجل اليوم مهم ولكن ال يؤدي إا
نتيجة بالنسبة إا مسألة رفض املرسوم أو قبوله ،ألن السلطة التشريعية
عندما تنظر إا املراسيم بقوانني تتقيد جبزئيتني :حالة االستعجال وعدم 5
خمالفة الدستور ،أما املربرات املادية واملوضوعية فإنها تثري النقاش ولكن
ليس هلا عالقة فيما يتعلق حبدود وصالحية السلطة التشريعية يف رفض
املرسوم أو قبوله .االستعجال هو مناط الرخصة اليت ميتلكها جملس
الشورى ،وهل هناك استعجال كي نقبل املرسوم بقانون؟ وإذا مل يكن هناك
استعجال فريفض املرسوم بقانون .النقاش له أهميته للمسؤولني يف السلطة 32
التنفيذية أو املسؤولني يف الشركة ــ الناقلة الوطنية ــ ولكن ليس له تأثري
مباشر على مدى قبول هذا املرسوم بقانون أو رفضه .النقطة الثانية ،أحببت
أن أوضح أن شركة طريان اخلليج عندما أنشئت مت إنشاؤها بقانون يف
الثمانينيات أو السبعينيات ،وكانت شركة بني حكومات دول اخلليج،
وتغيّر وضعها حاليًا وقانونها ال يتواءم مع وضعها احلالي ،وأنتهز فرصة وجود 35
وزير املواصالت والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات السيد طالل الزين
ألقول إنه آن األوان لتعديل هذا القانون مبا يتفق مع الوضع احلالي لشركة
طريان اخلليج ،الشركة ال تتواءم مع قانونها ،امسحوا لي أن أقول إن هناك
تقصريًا كبريًا يف الناحية التشريعية لشركة طريان اخلليج ،وآن األوان هلذا
القانون الذي صدر يف السبعينيات أن يتعدل مبا يتواءم حاليًا مع أوضاع 22
شركة طريان اخلليج من الناحية القانونية .النقطة الثانية ــ مثلما ذكرت
األخت دالل الزايد ــ هي أنه يف التقرير وقد مسعت من اإلخوة األعضاء أن
هناك رغبة يف توجيه الدعم إا شركة طريان البحرين ،وشركة طريان
البحرين شركة خاصة قائمة على الربح واخلسارة ،وال يُعقل أن يُطلب من
الدولة أن تدعمها ،وإال كانت هناك فر

لدعم الشركات األخرى25 ،

وشركة طريان اخلليج هي شركة حكومية ،خصصت يف عمل خا  ،أي
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أن احلكومة هنا ليست حكومة مبعنى السلطة التنفيذية وإمنا هي تاجر ،يف
شركة طريان اخلليج الدولة متارس عملها كتاجر وليس كسلطة هلا
قرارات سيادية؛ ألن القرارات اليت تصدر عن شركة طريان اخلليج ختضع
لقانون العمل ،وعالقة املوظفني مع طريان اخلليج هي عالقة حيكمها قانون
العمل وال حيكمها قانون اخلدمة املدنية ،فالرجاء عند مناقشة مثل هذجل 5
املواضيع أن نضع يف اعتبارنا أن الشركات األخرى وإن كانت منافسة
لشركة طريان اخلليج إال أنها شركات خاصة وليست شركات حكومية،
وال يغري من املوضوع أن احلكومة متارس هنا دورها كتاجر أو فرد من
األفراد ،وشكرًا.
32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ طالل علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة
ممتلكات البحرين القابضة.

الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة:

35

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أشكركم على إعطائنا فرصة احلضور
معكم اليوم لسماع آرائكم .كما ذُكر فإن أغلبية الكالم الدائر هي
نقاط ميكن أن نستفيد منها كشركة طريان اخلليج لتحسني وضع
الشركة ،ومن ذلك اإلعالنات واخلدمات وطاقم الضيافة ،وحنن
نشكركم على كل هذجل املالحظات .أحببت أن أجيب عن بعض التساؤالت22 ،
أخونا العزيز علي العصفور ذكر أنه مل يتم شراء طائرات يف األعوام 2227
و 2232و2233م ،وليسمح لي أن أخالفه يف هذا الرأي ،فنحن إذا عدنا إا
نهاية عام 2227م فسنجد أن متوس
أعلى من  32سنة ،واليوم متوس

عمر األسطول يف طريان اخلليج كان
عمر األسطول لدينا أعلى من  1سنوات

بقليل ،وحنن بدأنا نستلم الطائرات من طراز إيربا

 ،322وإذا الحظتم 25

رحالت الطريان وخاصة يف منطقة اخلليج فستجدون أن كل الطائرات
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جديدة ،وقد اضطررنا إا عمل ذلك لتحسني وحتديث األسطول ،فنحن
نتنافس مع شركات كبرية يف املنطقة ،شركات لديها سيولة كبرية،
واحلكومات تدعمها بصورة كبرية ،وحتى حنافظ على حصتنا يف السوق
البد أن حندث الطائرات ،ألن طائراتنا كانت قدمية ،وأذكّركم ببعض
األمثلة :لدينا بعض طائرات اإليربا

 332ــ اليت ال نستعملها ا ن ــ استلمتها 5

الشركة يف عامي  3773و3775م ،ومل يتغري فيها أي شيء حتى الكرسي،
ويف قطاع الطريان عادة تقوم الشركات بتغيري الكرسي بالكامل مع
احلديد كل  5سنوات ،وطائراتنا مل يتم تغيري كراسيها منذ عامي 3773
و3775م ،أنا أتكلم عن الـ  Cabinوال أتكلم عن الصيانة ،ألن أحد اإلخوة
تكلم عن الصيانة ،والصيانة أمر نفت ر به مجيعًا يف طريان اخلليج32 ،
فمستوى الصيانة لدينا من أحسن املستويات حتى على مستوى منطقة اخلليج،
صحيح أنها تكلفنا مبالغ كبرية ولكن سبب ذلك هو أن أغلبية أعمال
الصيانة هي  Out sortsومن املفرتض أن يكون بعضها  ،In sortsولكن
حجم شركة طريان اخلليج حيدد حجم عمليات الـ  In sortsألن الكلفة
ستكون عالية وجيب أن ندرس األوضاع .بالنسبة إا االسرتاتيجية ،أثري 35
تساؤل عن سبب طلبنا الـ  322مليون بصورة مستعجلة ،حنن وضعنا يف نهاية
2227م خطة اسرتاتيجية لطريان اخلليج ،وأتينا إا جملسكم املوقر وجملس
النواب ،وتكلمنا يف اللجان املالية ،وشرحنا بالتفصيل اخلطة اليت بدأنا يف
تنفيذها يف بداية 2232م ،ويف الوقت الذي طرحنا فيه املوضوع ذكرنا
جمللسكم املوقر وجملس النواب ــ حتى نطبق هذجل اخلطة ــ أننا حنتا إا 22
مبلغ قدرجل  311مليون دينار ،فمنذ البداية كان الرقم موجودًا ،وطرحنا
عليكم وعلى احلكومة املوقرة احتياجنا إا هذا املبلغ لتطبيق اخلطة ،ما
هي اإلجراءات اليت اُختذت إا أن حصلنا على املبلغ؟ هذا أمر ليس يف يدنا
كشركة طريان اخلليج .خبصو

االسرتاتيجية اليت وضعناها وبدأنا يف

تطبيقها يف عام 2232م رأينا يف نهاية عام 2232م مردودًا كبريًا ،صحيح أنه 25
كانت لدينا خسارة كشركة ولكن بدأنا نرى نتيجة الدراسة ،ومستوى
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اخلسارة يف نهاية عام 2232م كان أقل مما توقعته اخلطة ،على العكس
فاجلهاز اإلداري نفذ اخلطة بطريقة ممتازة ،مع أنها مل نستلم املبالغ اليت
احتجنا إليها يف الوقت املطلوب .ولألسف أنه يف عام 2233م تأثرت
االسرتاتيجية اليت وضعناها باألوضاع االقتصادية واألوضاع السياسية ،ابتداء
من مصر ومرورًا باليمن وسوريا؛ ألن لدينا شبكة ممتازة تغطي الشرق 5
األوس  ،والشرق األوس

تأثر باألحداث وبالتالي البد أن نتأثر مبا حدث،

وبسبب النتائج يف عام 2233م يف شركة طريان اخلليج وبسبب التغريات اليت
حدثت يف املنطقة اُختذ قرار يف جملس إدارة شركة ممتلكات بشأن وجوب
النظر إا شركة طريان اخلليج وإا االسرتاتيجية مرة أخرى ،هل هناك
إصالح هلا أم ال؟ هذجل أمور نعمل عليها ،ومن املمكن أن يتكلم سعادة الوزير 32
عن املوضوع أو أن يتم يف املستقبل طرح اخلطة على جملسكم املوقر .بالنسبة
إا طاقم الضيافة ،حنن معكم  %322يف أننا جيب أن نهتم بكل املوظفني
اهتمامًا كبريًا وليس طاقم الضيافة فق  ،وكل املوظفني يتأثرون بقوة أو
ضعف الشركة ،وإذا كان وضع الشركة يهتز وهناك كالم كثري يف
الصحف عن الشركة والناس تتكلم عن الشركة سلبًا فإن ذلك ينعكس 35
على نفسية كل موظفي الشركة ،وطاقم الضيافة من موظفي الشركة،
وحنن وضعنا خططًا لتدريب طاقم الضيافة ومجيع املوظفني يف طريان
اخلليج ،وحناول أن حنسن من املستوى ،وش صيًا أقول لكم إننا جيب أن
نفت ر بطاقم الضيافة يف طريان اخلليج من البحرينيني واألجانب ،وحنن
نفت ر مبوظفي الشركة فهم الذين يوصلون اخلدمات ،واخلدمات اليت 22
يقدمها طاقم الضيافة يف طريان اخلليج ال تقدمها شركات أخرى منافسة،
بل على العكس فهناك الكثري من املسافرين من الدول اجملاورة والذين
تعودوا السفر على رحالت طريان اخلليج يف املسافات الطويلة يقولون إن
اخلدمة يف طريان اخلليج خمتلفة عن أي شركة أخرى .بالنسبة إا املنافسة،
كل الشركات االستشارية اليت تعاملنا معها متفقة على نقطة مهمة وهي أن 25
سوقنا سوق صغرية ال حتتمل وجود أكثر من شركة وطنية .بالنسبة إا
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الطائرات ،بودنا أن يكون لدينا أكرب وأفضل الطائرات يف العامل ولكن
هذا حيتا إا مبالغ ،وعندما خنتار طائرات صغرية فذلك سببه أن كلفة
الطائرات الصغرية أقل ،فال أحتا إا  252أو  322راكب حتى تكون
الطائرة ممتلئة ،وبالتالي أستطيع أن أشغل هذجل الطائرات بصورة اقتصادية
أكثر ،ولكن إذا كنتم تريدون طائرات أكرب وأفضل فنحن مستعدون5 ،
اعطونا امليزانية فق  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت.

وزير املواصالت:

32

شكرًا معالي الرئيس ،أضم صوتي إا صوت األخ طالل الزين،
وأشكركم على دعمكم للناقلة الوطنية اليت وجودها بال شك كبنية
حتتية يعزز االقتصاد البحريين ،وسوق البحرين ــ وذكرت ذلك من قبل ــ
سوق صغرية جدًا ،وال نستطيع إال أن نكون على اتصال مع الدول اجملاورة35 ،
فالسوق اخلليجية هي سوق يف احلقيقة للبحرين ،وإذا مل تكن لدينا ناقلة
وطنية توصلنا إا كل هذجل النقاط ،فأعتقد أن أول من سيتأثر ليس املوظفني
يف شركة طريان اخلليج وإمنا املوجودون هنا والتجار ومجيع املواطنني
وأكثر من  32آالف موظف يعملون يف هذا القطاع بشكل مباشر وغري
مباشر ،فالبد من وجود دعم لشركة طريان اخلليج .ما أود أن أوضحه هو أن 22
طريان اخلليج يف السابق متلكها أربع دول وسوق الشركة كان سوق أربع
دول ،أما اليوم فسوقها صغرية ،السوق البحرينية فق  ،واحلجم هو نفسه
وهو كبري ،وهذجل املعادلة ال تتناسب مع البحرين ،ومجيع اخلرباء يؤكدون
أنه من املستحيل أن حنصل على شركة تربح ،وإذا كنتم تظنون ــ ومن
املمكن أن هذا مل يذكرجل أحد من قبل ولكن جيب أن نذكرجل هذجل املرة ــ 25
أن شركة طريان اخلليج ستصبح كالشركات األخرى وستحقق أرباحًا مثل
الشركات الكربى؛ فال أعتقد ذلك ،فسوقنا صغرية وسنحتا إا دعم
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طريان اخلليج باستمرار ،ألنها ال حتصل على دعم يف الوقود وال يف أي شيء
آخر كالشركات يف الدول األخرى ،فالدول األخرى مشكلتها أصغر من
مشكلتنا ،فهي قادرة على دعم شركاتها ،وليست لديها مشكلة يف خسارة
مئات املاليني ،أما حنن فلدينا مشكلة ،ولذلك حنتا إا أن نصل إا
 ،balanceناقلة وطنية تفيد اقتصادنا ولكن حبجم معقول ميكننا أن ندعمه 5
كحكومة ،ألن احلكومة لديها أولويات وأنتم لديكم أولويات أخرى
والشعب البحريين لديه أولويات أخرى ،لديه موضوع اإلسكان ومشاكل
أخرى .كما ذكر األخ طالل الزين أن اإلدارة حققت جناحًا على ضوء
اسرتاتيجية 2227م ،والنقاش اليوم هو عن شيء مضى فاألموال صرفت،
وأعتقد أن ما أقوله هو للمستقبل ،وحنن اليوم ندرس كل اخليارات لشركة 32
طريان اخلليج ،وقلنا إننا سنكون شفافني معكم ،ومن املفرتض أن يكون
لدينا اجتماع يوم أمس مع اإلخوة النواب لنبني هلم بالتحديد اخليارات
املستقبلية لطريان اخلليج ،كل اخليارات صعبة ،وكلها حيتا إا دعم،
وتنفيذها صعب ،ولكن هذجل هي احلقيقة ،فيجب أن ندعم الناقلة الوطنية،
حتى يبقى اقتصادنا على قوته اليت نتمناها مجيعًا .يف األخري ،أشكركم 35
مرة أخرى ،وإذا كنتم تريدون طائرة من طراز  111تطري إا جنوب أفريقيا
وأسرتاليا فادفعوا ،وإذا كنا ال منلك التمويل املطلوب فيجب أن نقوم بشيء
يناسبنا ويفيد اقتصادنا ،ويف األيام القادمة سنأتي إليكم حبقائق
ومعلومات ،ومعًا نقرر مستقبل طريان اخلليج بوجود السلطة التشريعية
22

بغرفتيها جملس الشورى وجملس النواب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.
25

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ طالل الزين مل جيبين عن استفساري
حول هل للشركة مستحقات مل تطالب بها أم ال؟ وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ طالل علي الزين الرئيس التنفيذي لشركة
ممتلكات القابضة.
5

الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية تأسيس شركة طريان اخلليج كانت
يف بداية السبعينيات ــ بالتحديد يف عام 3713م ــ وكانت هناك أربع دول هي
املالكة للشركة ،وقانون التأسيس ينص على أن أي دولة تنسحب توزع
أسهمها ــ وحصص كل دولة كانت موزعة على شكل أسهم ــ على الدول

الباقية ،ويف نهاية األمر بقينا حنن وسلطنة عمان .هل هناك ديون مستحقة 32
للشركة مل يتم حتصيلها؟ نعم ،هناك ديون مستحقة للشركة على سلطنة
عُمان ،وقد خاطبناهم حول ذلك ،وقمت ش صيًا بزيارة مسق

مرتني،

واجتمعت مع املسؤولني من أجل حماولة إجياد طريقة لدفع هذجل املستحقات،
ولكن مل يتم حتى ا ن دفع أي من هذجل املستحقات ،ومبلغ املستحقات هو
35

 331مليون دينار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.
22

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أشكر سعادة األخ كمال بن أمحد
حممد بصفته وزير املواصالت ا ن ،وهو املسؤول عن قطاع الطريان يف
البحرين ،ولدي رسالة واضحة مفادها أن وزارة املواصالت سوف يكون
بإمكانها حل إشكالية طريان اخلليج ،وإجياد التنسيق املناسب بالنسبة إا

قطاع الطريان يف اململكة ،حبيث تكون هناك استمرارية لطريان اخلليج عن 25
طريق الدعم ،سواء املباشر أو غري املباشر ،وسعادة وزير املواصالت على
دراية بذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا كان الدَين املستحق للشركة تبلغ قيمته 5
 331مليون دينار ،فسأقاتل من أجل حتصيل هذا املبلغ .هذا حق جيب
احلصول عليه ،أما أن أبقى عدة سنوات أفكر يف أن أطالب حبقي وأقول إني
خاطبت وزرت وغريها ،فهذا كالم ال معنى له .كيف تُنسى  331مليون
دينار؟! ملصلحة من هذا األمر؟! كيف تكون الشركة مديونة وحتصل على
دعم من قوت الشعب وهي هلا  331مليون دينار ال تطالب بها؟! كيف هذا؟! 32
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ ،سنأخذ رأيكم على املرسوم بقانون نداءً باالسم.
35

تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)
22

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

25

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
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العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
5

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو محد مبارك النعيمي:
32

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
35

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
22

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
25

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
32

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 31

2232/2/22م املضبطة 31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
5

موافق.

العضو الدكتور صالح علي حممد:
موافق.
32

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

35

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
22

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
25

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

32

العضو لـولـوة صـالــح العوضــي:
موافقة.
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العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
5

موافق.

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.
32

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
35

موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
22

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل
ا ن إا البند التالي من جدول األعمال واخلا
املالية واالقتصادية خبصو

مبناقشة تقرير جلنة الشؤون 25

املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2233م باملوافقة

على اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتا للغاز العميق بني حكومة
مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال األمريكية .وأطلب من األخ سعود
عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة التوجه إا املنصة فليتفضل.
32
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
32

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )120
35

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،درست اللجنة مجيع املعلومات اليت قُدِّمت 22
إليها من وزارة الطاقة ،وفيما يلي خالصة للنقاط اليت وددنا توضيحها .كما
تعلمون فإن الغاز الطبيعي يعترب السلعة األساسية ململكة البحرين ،وهو عامل
اقتصادي حمفز جلميع الصناعات احمللية ،كما يست دم لتوليد الطاقة
الكهربائية ،ويست دم أيضًا لضخ جزء من الغاز يف حقل البحرين من أجل
احملافظة على إنتا احلقل من النف  .اهلدف الرئيسي كان تأمني مصدر 25
حملي بديل للغاز ،وتأجيل االعتماد على الغاز املستورد .وحنب أن نذكر هنا
نقاطًا ،منها أنه سيتم اإليفاء بالطلب على الغاز حتى عام 2223م من حقل
البحرين بفضل هذجل التقنية اجلديدة ،أعين تقنية احلفر العميق حتى  22ألف
قدم حتت سطح األرض ،وبعد عام 2223م سننظر يف تنويع مصادر الغاز،
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وستكون هناك حماوالت لالستكشاف بطريقة أخرى يف ذلك الوقت ،أو
االسترياد عن طريق األنابيب أو الغاز املسال أو الطاقة املتجددة والغاز العميق.
أسباب االستعجال هلذا املرسوم تتل ص يف أن املقاول قد ينسحب ،حيث إن
هناك عدة فر

جديدة له يف املنطقة مثل العراق وعُمان واإلمارات العربية،

وقد وقعت االتفاقية املبدئية يف شهر أكتوبر من عام 2221م ،أي منذ أربع 5
سنوات ،يضاف إا ذلك أن الكثري من املواد املست دمة يف است را الغاز
حتتا إا فرتة طويلة للطلب ،قد تتجاوز السنة ،وحتى نتمكن من مباشرة
عمليات احلفر يف عام 2233م ،فقد تطلب ذلك اإلسراع يف إقرار هذجل
االتفاقية عرب املرسوم بقانون .وحنب أن نوضح أن نتائج حتليل العطاءات اليت
متت كانت جمدية جدًّا من شركة أوكسيدنتال ،حيث إنها قدَّمت أحسن 32
العروض ،وحصلت على نتيجة  75من  .322ومن املتوقع أن كمية الغاز
املست ر ستكون حوالي  15تريليون قدم مكعب ،والعقد سيكون ملدة 32
سنة مع  5سنوات إضافية ،وتتوقع احلكومة أن يكون الدخل يف حدود 33
مليارًا و 122مليون إذا كان السعر يف ذلك الوقت  3دوالرات لكل
( )MMPTUطوال هذجل الفرتة .سوف يكون للحكومة احلق يف االستثمار 35
بنسبة  %22من أي جناح يف هذجل احلقول ،وهذا منصو

عليه يف االتفاقية

بكل وضوح .االتفاقية مل تشمل جزر سرتة واحملرق وأم النعسان وذلك ألنها
متت تغطيتها يف االتفاقية األخرى اليت مت توقيعها من قبل .وتوصي اللجنة
باملوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2233م باملوافقة على اتفاقية
االستكشاف واملشاركة يف اإلنتا للغاز العميق بني حكومة مملكة 22
البحرين وشركة أوكسيدنتال األمريكية ،واألمر معروض على اجمللس
املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني 25
جواهري.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أشكر جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية على التقرير املتميز خبصو

املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة

2233م باملوافقة على اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتا للغاز العميق
بني حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال األمريكية ،كما 5
أشكر املستشارين باجمللس وباألخص األخ املستشار االقتصادي واملالي
للمجلس وذلك للرأي الذي أبداجل يف هذا اخلصو  .معالي الرئيس ،تُعد هذجل
االتفاقية واحدة من أهم االتفاقيات اليت مت التوقيع عليها يف قطاع النف
والغاز مبملكة البحرين منذ أكثر من ستة عقود ــ أي أكثر من ستني سنة ــ
وهي تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من سُمعة طيبة ،كما تعكس ثقة 32
الشركات العاملية اليت استجابت لدعوة مملكة البحرين إا املشاركة يف
هذا الربنامج االقتصادي الصناعي الطموح .يتساءل الكثريون ــ سيدي
الرئيس ــ حول أسباب التنقيب عن الغاز العميق يف هذا الوقت بالذات،
واجلواب بالطبع هو وجود التقنيات احلديثة اليت تستطيع احلفر إا أعماق
تزيد على  22ألف قدم ،بدالً من األعماق التقليدية اليت ترتاوح يف العادة بني 35
عمق  32آالف و 32ألف قدم ،ولكن السبب األهم ــ سيدي الرئيس ــ هو ثقة
الشركات العاملية باملهنية العالية والشفافية واالستقرار االقتصادي والسياسي
يف مملكة البحرين ،وباألخص يف ظل العهد اإلصالحي جلاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاجل ،والذي أسهم كثريًا يف تشجيع الشركات العاملية على
املشاركة يف التنقيب عن الغاز يف مملكة البحرين .معالي الرئيس ،ذكر 22
األخ مقرر اللجنة أن من أهم األسباب االسرتاتيجية يف هذا الربنامج جذب
شركات النف والغاز العاملية لالستكشاف والتنقيب عن الغاز العميق غري
املكتشف ،وهذا هو املهم ،فهذا الغاز سيكون مكتشفًا من كمائن
جديدة من باطن األرض ،ومن أعماق خمتلفة عن الغاز اخلف الذي ننتجه يف
الوقت احلاضر ،واالستفادة من التقنيات اجلديدة يف عمليات احلفر واإلنتا
للغاز الطبيعي غري التقليدي ،وتأمني مصدر حملي بديل للغاز ،وتأجيل
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25

االعتماد على الغاز املستورد ،كما ذكر ذلك األخ مقرر اللجنة .إن حتقيق
هذجل األهداف االسرتاتيجية يتطلب منا املوافقة على مدة االتفاقية احملددة
بثالثني سنة ،وذلك استنادًا إا الرأي الفين الذي قدّمته اهليئة الوطنية للنف
والغاز بصفتها ممثلة لوزارة الطاقة وحلكومة مملكة البحرين ،وذلك كي
تكون االتفاقية جمزية ومشجعة للطرفني ،وخصوصًا أن شركة 5
أوكسيدنتال سوف تقوم باست دام آالت وتقنيات حديثة جدًّا ،كما ستقوم
باحلفر يف طبقات أعمق من طبقات اخلف اليت يرتاوح عمقها بني  31و22
ألف قدم حتت سطح األرض ،حبثًا عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي
الذي حنن يف أمسّ احلاجة إليه لضمان التنمية املستدامة .وأهم ما يف هذا
الربنامج ــ سيدي الرئيس ــ أن قطاع النف والغاز هو أساس التنمية املستدامة 32
يف مملكة البحرين ،وأساس االستمرار يف التنمية االقتصادية ،وسوف
يكون أساس األمن واالستقرار واالستدامة ،والتنمية االقتصادية هي أساس
األمن واالستقرار السياسي ،وبالتالي أنا من مؤيدي هذجل االتفاقية وأطلب من
جملسكم املوقر املوافقة على هذجل االتفاقية واإلشادة بها ،فمن خالل التنمية
املستدامة لالقتصاد ميكن دعم الوضع السياسي يف مملكة البحرين يف 35
السنوات القادمة إن شاء اهلل ،وأملنا كبري يف هذا الربنامج ،واحلكومة
املوقرة تُشكر عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
22

شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إا صوت األخ عبدالرمحن
جواهري .أوالً :أشكر جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ورئيسها األخ خالد
املسقطي بالرغم من عدم وضع االتفاقية كمرفق ،فهذجل االتفاقية جاءت يف 25
وقت حنن أحو ما نكون فيه إليها .ونشكر اهليئة الوطنية للنف

والغاز

وعلى رأسها سعادة األخ الدكتور عبداحلسني بن علي مريزا على هذجل
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االتفاقية اليت جاءت مراعية ملصاحل مملكة البحرين يف كل جزء من
أجزائها ــ بالرغم من وجود كلمات ال يفهمها إال التقنيون أمثال األستاذ
عبداحلسني وفريق العمل املرافق له ــ وكذلك على جهدهم الكبري وتعاونهم
الدائم مع شركة بابكو حبضور كل اجتماعات اللجنة ــ وهنا البد من
اإلشادة جبهد سعادة الوزير وفريق عمله واألخ أنور خلف ـــ حتى مع قصر فرتة 5
إخبارهم مبوعد االجتماع ،وكما ذكرت سابقًا فإن هذجل االتفاقية جاءت
مراعية ملصاحل البحرين ،حيث ذكرت أنه إذا وُجدت كميات غاز بغري ما
هو متفق عليه فتكون باتفاقيات جمددة تراعي مصاحل البحرين ،يعين أن
يكون االتفاق بتحديد األماكن والطبقات ،كما ذكرت كلمة اخلف يف
االتفاقية وحنن ال نعرف املقصود بها ــ وما نعرفه حنن أنها تعين رجل اجلمل ــ 32
لكن أمتنى على سعادة الوزير توضيح معناها .وتوجد نقطة البد من اإلشارة
إليها حيث راعت االتفاقية فق األسعار املتفق عليها ،حيث أتفق فيها على أن
الشركة املنقبة «أوكسيدنتال» هي من تتحمل كل املصاريف ثم تسرتد
مصاريفها بعد تسويق الغاز بكميات جتارية ،وتشارك فيما بعد يف األرباح،
وتبيع ململكة البحرين بأسعار تفاضلية بدوالر و 15سنتًا ،يف الوقت الذي 35
قررت فيه الشركة األخرى البيع بأربعة دوالرات و 12سنتًا ــ لكل قدم
مكعب أو مربع ال أعلم ـــ هذجل األمور وغريها هي أمور تقنية ال يعرفها إال
سعادة الوزير .ومن األمور األخرى اليت جتب اإلشادة بها مساهمة هذجل
االتفاقية يف العمل االجتماعي ،حيث تبدأ مببلغ مليونني و 522دوالر يف
املشاريع االجتماعية والصحية والتعليمية ،كما تشري االتفاقية إا أفضلية 22
نقل التكنولوجيا وحبرنة الوظائف وتأهيل املواطنني للعمل يف هذا القطاع.
هذجل االتفاقية تُشكر عليها وزارة الطاقة ،لذا أرجو من اإلخوة سرعة املوافقة
على هذا املرسوم بقانون ملا فيه من خري هلذا البلد ،كما نأمل أن يُوفق
اإلخوة يف است را هذجل الكميات من الغاز بعمق يصل إا  31و 22ألف
قدم ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما ذكرجل األخ فؤاد احلاجي بشأن 5
تعاون سعادة وزير الطاقة املتميز وحرصه الشديد على احلضور ــ ش صيًا ــ إا
اجتماعات اللجنة أيًا كان املوضوع ،طلبت الكلمة فق

ألعلم اإلخوة

واألخوات أعضاء اجمللس أن جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ملتزمة دائمًا
با لية املتبعة يف عرض تقاريرها على اجمللس ،وأنها فعالً أرفقت االتفاقية
ومرفقاتها مع تقرير اللجنة إال أنها مل ترفق مع جدول األعمال ،حنن قمنا 32
بالواجب وأظن أنها ا ن مسؤولية األمانة العامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

35

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،األمر األول :كنت سأوضح نقطة ولكن األخ
خالد املسقطي سبقين إليها ،وأمتنى أن يرفق رأي هيئة اإلفتاء والتشريع اليت
طالبت برتمجة االتفاقية قبل إعطاء رأيها يف هذا اجلانب .األمر الثاني :وحبسب

ما هو وارد يف الصفحة  332من رد وزارة الصحة وبناء على ما ورد يف تقرير 22
اللجنة كان هناك استفسار من قبل اللجنة ،وقد قرأنا يف املرفقات ا ثار
الصحية ملثل هذجل العمليات ،ولكن ــ ولألسف الشديد ــ جاء الرد بتاريخ 33
يناير 2232م من سعادة الوزيرة األخت فاطمة البلوشي بعدم اختصا

الوزارة،

ولكنين أرى أن وزارة الصحة ــ على عكس ما ذكرته الوزيرة ــ خمتصة ببيان
اجلانب البيئي والصحي فيما يتعلق بهذجل العمليات ومدى تأثريها .األمر الثالث25 :
أمتنى على سعادة الوزير ــ وحنن نشكر سعادته على جهدجل خبصو

العرض

املرئي الذي قدم يف جملس النواب والتوضيحات اليت تفضل بها يف جملس
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الشورى ــ أن حنصل على العرض املرئي مستقبالً .ورد يف الصفحة  312أمر
متعلق بتنويع مصادر الدخل ،وبالنسبة إا البند (أ) املتعلق باكتشاف واسترياد
الغاز فقد شرعت مملكة البحرين به كفكرة مستقبلية ،ولكن بالنسبة إا
الطاقة املتجددة ــ طاقة الشمس والرياح ــ بودنا معرفة ما هي السياسة املستقبلية
اليت ميكن أن تقوم بها الوزارة يف هذا الشأن؟ ويف الصفحة  315ورد ــ وأمتنى 5
على سعادة الوزير أن يوضحها أيضًا ــ يف البند ( :)22حق للبحرين حنو
االخنفاض ولزيادة إنتاجه فإن الشركة حتتا إا فتح آبار جديدة مما سيؤدي
حلرق كميات أكرب من الغاز ،فأمتنى أن يبني لنا حجم كميات الغاز
احملروقة .أيضًا ورد يف أحد البنود املتعلقة بتنفيذ هذجل االتفاقية أنه سيكون
هناك تدريب للموظفني البحرينيني على كيفية االكتشاف وما يصاحبه من 32
عمليات ،فسؤالي لسعادة الوزير ــ وهذا جانب مهم جدًا ،يتعلق بالبحرينيني
العاملني يف هذا اجملال ــ ما هي اإلجراءات اليت خُط هلا واختذت للتدريب؟
وما هي جماالته ومدى انتفاع العاملني يف هذا اجملال ــ كما هو وارد يف
الصفحة  523ــ حبسب االتفاقية يف املادة  23البند 2؟ هذجل هي النقاط اليت
أردت توضيحها ،شاكرة للجنة جهدها يف صياغة هذا التقرير ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
22

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية كانت لدينا استفسارات ــ وكما
تفضلت األخت دالل ـــ ألن االتفاقية غري موجودة ،وطبقًا للمادة  31من الدستور
البد أن تنشر هذجل االتفاقيات يف اجلريدة الرمسية ،وإال فلن تعد هلا قوة
القانون .فيما يتعلق باملرسوم بقانون نصت املادة  31على أن االتفاقيات إذا

كانت ختالف القوانني أو فيها التزامات أو متس حقوقًا فإنها تصدر بقانون25 ،
ومل تبني اللجنة لنا أسباب االستعجال يف صدور مثل هذا املرسوم اخلا
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باملوافقة على االتفاقية ،حيث ال أرى يف التقرير أي مربرات لالستعجال يف
صدور مثل هذا املرسوم بقانون اخلا

باملوافقة على االتفاقية بني مملكة

البحرين والواليات املتحدة األمريكية ،هذجل االتفاقية حددت النطاق املكاني
للتنقيب حبسب ما ورد يف رأي املستشار القانوني األستاذ حمسن مرهون الذي
شرح بنود االتفاقية ،لكننا مل نطلع على االتفاقية ــ وحتى أكون واضحة ــ 5
اليت حدد نطاقها مبنطقة املنامة وأي أراضي استصالح من دون أن تشمل مناطق
احملرق وسرتة وأم النعسان بل هي خاصة باملنامة ،واالتفاقية نصت على أنه يف
حالة اخللو فإنها حتتكم إا القوانني البحرينية ،أي يف حالة عدم وجود نص
فإنها ترجع إا نصو

القانون األجنيب ،ولدينا قاعدة قانونية تقول إن القوانني

األجنبية ال تطبق إال إذا كانت ال ختالف النظام العام وا داب ،وهذا ما أراجل يف 32
االتفاقية ،األخت دالل تفضلت ببيان رأي وزارة الصحة وأنا أقول :إننا يف هذجل
االتفاقية حمتاجون إا أخذ رأي اهليئة العامــة للبيئة ألنـــه يرتتب على االتفاقيـــة
ــ كما ورد يف تقرير اهليئة ــ زيادة حرق كميات الغاز ،ويرتتب على ذلك آثار
بيئية على املواطنني ،وحنن نعلم حاليًا با ثار املرتتبة على املصانع يف املناطق
القريبة من املناطق السكنية ،وبالتالي حنن حمتاجون إا معرفة رأي اهليئة 35
العامة للبيئة يف البحرين .ورد يف رأي اخلبري املالي واالقتصادي يف الصفحة 351
من التقرير بعض االستفسارات اليت جتاهلتها اللجنة ،كما جتاهلت موضوع
أسباب االستعجال ومربراته ،ألن أهم اختصا

للمجلس املوقر هو أن يراقب

املراسيم بقوانني ،كما مل أجد ردًا على االستفسارات الواردة يف الصفحة 351
وهي استفسارات يف منتهى الدقة واألهمية ،لذا أرجو من األخ مقرر اللجنة 22
اإلجابة عنها ،ألنه من الواضح أن اللجنة درست هذجل االتفاقية مبا فيه
الكفاية ،كما ميكن لسعادة وزير الطاقة الرد على االستفسارات الواردة يف
تقرير اخلبري االقتصادي واملالي ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور صالح علي حممد.
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العضو الدكتور صالح علي حممد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على تقريرها املفصل والوايف
هلذا املشروع ،وأضم صوتي إا من سبقين يف أنه حيتا إا دعم خبصو
ما له عالقة باست را النف

كل

أو الغاز أو مصادر الطاقة املتجددة ،وسعادة

الوزير يولي هذا املوضوع اهتمامًا كبريًا؛ ألن هذا املوضوع ال يهم فق األجيال 5
احلالية بل هو مهم ملستقبل البحرين ومستقبل أجياهلا ،وخصوصًا فيما يتعلق
مبصادر الدخل املتنوعة .لدينا استفساران لسعادة الوزير أو لألخ املقرر :وحبسب
علمي كانت هناك اتفاقيات مع دول اجلوار بشأن استرياد الغاز الطبيعي فهل
هذجل احملاوالت واالتفاقيات قد توقفت لظروف أو ألخرى أم مازالت هذجل
احلوارات قائمة بني البحرين وعدد من دول اجلوار؟ األمر ا خر ،ورد يف 32
نصو

االتفاقية أن مدة االتفاقية  32سنة ،وهناك أيضًا مدة االستكشاف،

ولكن يف االتفاقية هناك االستكشاف األول واالستكشاف الثاني ،لدي
سؤال فين :هل مدة االستكشاف هي جزء من مدة االتفاقية أم أنها إضافة
إا مدة االتفاقية الستكشاف املرحلة األوا أربع سنوات واملرحلة الثانية
اختيارية أيضًا ثالث سنوات وقد متتد أيضًا إا سبع سنوات؟ أود التوضيح من 35
األخ مقرر اللجنة أو من سعادة الوزير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

22

شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة ال شك أننا مجيعًا ندعم مثل هذجل
االتفاقيات باعتبار أن هذجل االتفاقيات تهدف أوالً وأخريًا إا زيادة موارد
الوطن ،وبالتالي تست دم هذجل املوارد من أجل املزيد من التنمية .والشكر
موصول إا كل من أسهم يف هذا اجملال من أجل الوصول إا هذجل االتفاقية25 ،
وشكر خا

إا سعادة الوزير ،ألنين على علم جبهودجل الكبرية يف هذا

اجملال منذ سنوات .جلنتنا اهتمت بكل جوانب املوضوع ،وطرحنا اجلانب
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الصحي والبيئي ،باعتبار أننا ــ أوالً وأخريًا ــ نريد أن تكون هناك موارد،
ولكن بال شك نريد أن نطمْئنكم بأن هذجل الطرق والتكنولوجيات احلديثة
أيضًا تست دم فيها أفضل الطرق ،وليست هناك آثار سلبية وغري صحية وغري
بيئية .قمنا بدعوة اهليئة الوطنية للنف

والغاز واهليئة العامة حلماية الثروة

البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ،ونشكرهما على حضورهما ،وقمنا بدعوة 5
وزارة الصحة أيضًا كما ذكرت األخت دالل الزايد ،وارتأت وزارة الصحة أن
هذا املوضوع ليس من اختصاصها ،واستغربنا من رأيها ألنها اعتقدت أنها
ستأتي وستقوم باستكشاف النف  ،وحنن مل نقم بدعوة وزارة الصحة كي
تقوم باستكشاف النف  ،ألن هذا ليس دورها ،بل قمنا بدعوتها للتأكد من
اجلانب الصحي كما قمنا بدعوة اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة 32
واحلياة الفطرية .كنت أمتنى حضور وزارة الصحة باعتبار أن هناك مسؤولية
جتاجل الوطن واجملتمع ،وبالتالي حتى تكون لديها ولدى اهليئة العامة حلماية
الثروة البحرية والبيئة كل األنشطة والدراسات املت صصة .سعادة الوزير
وطاقمه أكدوا لنا أن التكنولوجيا املست دمة هي عبارة عن أفضل التقنيات
اليت ليست هلا آثار سلبية ،وهذا الشيء يف احلقيقة طمأننا بصفتنا أعضاء يف 35
اللجنة ويف السلطة التشريعية ألننا نهتم بكل اجلوانب يف مثل هذجل
االتفاقيات ،ولكن تبني لنا أن الدراسات من قبل اهليئة العامة حلماية الثروة
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية مل تكن كافية ،بل حتتا إا العمل مع
وزارة الصحة بشكل أكرب ،حبيث تكون هناك دراسة كافية حتى نطمئن
على هذا اجلانب ،وأيضًا البد أن تكون هناك دراسات دورية وليست دراسة 22
واحدة فق مع كل استكشاف وإنتا  ،والبد أن تتكرر الدراسة مع الوقت
للتأكد من أنه ليس هناك أي ضرر .نذكر اجلميع بأن حقل البحرين الذي
نتكلم عنه كبري ،وهناك مشروع سكين جديد استحدث على حقل
البحرين وهو مشروع الرفاع فيوز ،أي هناك ألف بيت مبعنى أن هناك  32أو
 52ألف ش ص سيسكنون يف هذجل املنطقة ،وهناك مدرسة أطفال ،أنا 25
أتكلم عن مشروع واحد ولكن هناك مناطق سكنية موجودة أصالً يف هذجل
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املنطقة مثل عوالي وغريها واألش ا

يقطنون أساسًا يف هذجل املنطقة أيضًا،

أي هلم حقوق صحية وبيئية ،وهناك سكن جديد أضيف إا هذا احلقل،
واهلل أعلم إذا كانت هناك مشاريع جديدة ستبنى على حقل البحرين ،كل
املشاريع مهمة سواء كانت جديدة أو قدمية ،وجيب أن نطمئن على صحة
اجملتمع بأسرجل .وأريد أن أؤكد أننا حباجة إا ــ كما طلبنا من سعادة الوزير 5
وأيضًا من اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة ــ إجراء الدراسات
والبحوث .تفاجأت عندما علمت أن من اشرتى يف هذجل املنطقة مل يذكر له
أنه سيكون هناك استكشاف للنف أو الغاز ،فأين املسؤولون يف احلكومة
املوقرة؟ وأين أنظمة الدولة؟ وعندما رأيت خريطة منطقة هذا املشروع
السكين الوحيد ا ن على وجه التحديد ــ ولكن من املمكن أن تكون 32
هناك مشاريع أخرى قادمة ــ وجدت أن كل حديقة فيها استكشاف للنف
وهذا بدون علم املشرتي ،صحيح أن هناك أش اصًا يف دول العامل أيضًا
يسكنون بالقرب من حمطات استكشاف للنف
خبصو

ــ بعدما حبثت املوضوع

هذا اجلانب ــ ولكن أيضًا نريد من سعادة الوزير ــ حبسب بنود

االتفاقية اليت بالفعل تركز على الصحة وعلى االهتمام بهذا اجلانب ــ أن 35
يتأكد من تطبيق هذجل الشركة هلذجل األمور ومراقبتها ،وأن تكون رقابة
البيئة صحيحة ،من حيث قرب السكن أو بعدجل عن منطقة االستكشاف
وغري ذلك من أمور .حنن نطالب مجيع هيئاتنا الوطنية أن تطمْئن اجملتمع
وتستمر يف أحباثها ودراساتها من أجل االطمئنان على أنه ليست هناك أي
22

أضرار بيئية وغري صحية على جمتمعنا من أي جانب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.
25

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذجل االتفاقية مهمة جدًا ،والبحرين يف
احلقيقة حباجة إليها ،ونشكر سعادة الوزير واهليئة الوطنية للنف
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تساؤالتي هي نفس التساؤالت اليت أثارها األخ الدكتـــور صالح علي ،هناك
ــ حبسب ما عرفنا ــ حاجة ضرورية للبحرين إا الغاز قبل أن يتم التوقيع على
هذجل االتفاقية اليت سوف تضمن لنا ألكثر من ثالثني سنة وجود الغاز
املتدفق ،وهناك مشاورات ليس فق مع دول اجلوار وإمنا هناك أيضًا بدائل
كانت مطروحة مع دول أخرى ،فهل سوف تستمر هذجل املشاورات واحملادثات 5
أيضًا لكي حنافظ على هذجل الثروة اليت لدينا ،وإجياد موازنة بني ما هو
موجود لدينا وما نستوردجل؟ هذجل نقطة .النقطة الثانية :حنن نشاهد ــ إا ا ن ــ
أن هناك غازًا حيرق يف منطقة الرب ،وكان اجلواب دائمًا عن هذا السؤال هو
أنه ال توجد لدينا معامل هلذا الغاز أو ال توجد لدينا بنية كي نستطيع من
خالهلا استغالل هذا الغاز الذي حيرق ا ن .أعتقد أن التقنية املتطورة ا ن 32
تتيح لنا أيضًا إمكانية توزيع اخلدمات اليت نستطيع من خالهلا االستفادة من
هذا الغاز ،والغاز املتوقع استكشافه إن شاء اهلل .وهذا يقودنا إا تساؤل
آخر :هل احلفر يف األعماق أو ما يسمى احلفر العميق أيضًا سيشمل
استكشاف البرتول ،ألن حقل البحرين حباجة فعالً إا تطويرجل؟ النقطة
األخرية ،حنن نعلم أن هناك جهودًا تبذل يف كثري من الدول ،ومن بينها 35
الدول العربية والدول اخلليجية ،الستغالل الطاقة النووية لألغراض السلمية
ومنها توليد الكهرباء ،وأيضًا لدينا الرب الكهربائي مع دول اخلليج ،وإن
شاء اهلل سيكون هناك رب مع مصر وبقية الدول العربية ،وهذا أيضًا سوف
يسهم يف عملية احملافظة على الغاز البحريين يف األرض ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

22

شكرًا ،تفضل األخ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نبارك كل اجلهود املبذولة الست را
الغاز يف اململكة ،وهو األمر الذي يشجع على زيادة الدخل العام ،وأود يف
هذا اخلصو

اإلشادة مبا تضمنته االتفاقية من احملافظة على البيئة وأخذ
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25

األمور البيئية يف أولويات الشركة من حيث اختيار مواقع احلفر وكيفية
عملية احلفر ،وبنود هذجل االتفاقية متميزة وتغطي هذا اجلانب املهم .وردًا على
التساؤل الذي طرح خبصو

أخذ رأي وزارة الصحة بشأن األمور البيئية

وتأثريها على الصحة ،فإن الوزارة امل تصة هي وزارة شؤون البلديات
والت طي

العمراني واهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة 5

الفطرية اليت كان هلا دور كبري ومباشر يف صياغة هذجل االتفاقية كما جاء
يف تقرير اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
32

شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،كانت قيمة استكشاف الغاز مرتفعة ،لكن
اليوم سعر الغاز قليل يصل إا دوالرين ونصف ،وأصبحت عملية االست را
ا ن سهلة وخصوصًا يف أمريكا :ماء ،ومواد كيميائية ،وتذويب الص ر35 ،
إا أن خير الغاز ،وكل دول العامل تست دم هذجل الطريقة .أسرتاليا تنتج
الغاز أكثر من قطر وإيران ،فالغاز ستظل قيمته قليلة جدًا ،فهل من األفضل
أن نستمر يف االستكشاف وصرف املبالغ على هذجل االستكشافات أم أن
نستورد الغاز من اخلار  ،وهو األرخص للبحرين؟ أرجو من سعادة الوزير أن
22

جييبين عن هذا السؤال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
25

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحتني  311و 311هناك رد لوزارة
الطاقة واهليئة الوطنية للنف والغاز على سؤال اللجنة الذي مفادجل« :أما بشأن
اتباع الوسائل الكفيلة بعدم تعرض املواطنني القريبني من هذجل املنشآت فقد
اعتمدت اهليئة املعايري الدولية من حيث بُعد املنشآت السكنية عن املنشآت
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النفطية» ،ويف الصفحة  373ذكرت اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية
والبيئة واحلياة الفطرية التالي« :وقد بينت ممثلة اهليئة أنه ال توجد معايري
متفق عليها بهذا الشأن وإمنا لكل منطقة ظروفها البيئية واجلوية اليت
تفرض اشرتاطاتها بشأنها» ،مبعنى أن هناك تناقضًا بني رد اهليئة العامة
حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية وبني رد اهليئة الوطنية للنف

5

والغاز ،سؤالي موجه إا سعادة الوزير :أي من الردين نأخذ به؟ هل نأخذ برد
اهليئة العامة حلماية الثروة والبيئة واحلياة الفطرية أم برد اهليئة الوطنية للنف
والغاز؟ ألن هناك ردًا يقول إن هناك معايري ،وهناك رد يقول إنه ليست هناك
معايري بل لكل بلد اشرتاطاتها اليت تفرض ظروفها البيئية واجلوية ،ففي
هذجل احلالة إذا مل تكن هناك معايري فهل متت دراسة الظروف البيئية 32
واجلوية املوجودة لوضع اشرتاطات أم أن املوضوع مرتوك للصدف هكذا؟
كما ذكرت األخت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك منشآت سكنية ،فهل
متت دراسة هذجل املعايري قبل السماح هلذجل املنشآت النفطية بأن تكون قريبة
من هذجل املنشآت السكنية أم ال؟ وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أوضح أن املادة  33من دستور مملكة 22
البحرين تنص على التالي «الثروات الطبيعية مجيعها ومواردها كافة ملك
للدولة» ،هذا أحد املعايري اليت ستكون يف نطاق االتفاقية بني مملكة
البحرين والشركة األمريكية .أما بالنسبة إا كيفية احتساب قرب
السكن أو بعدجل عن املنشآت النفطية فهذا سي ضع لعملية استكشاف
الحق ،وأيضًا هناك استفسار وهو قد ال يكون هناك استكشاف فهل 25
الوزارة أخذت خبريطة جوية بالعمق ململكة البحرين ،اليابسة والسطح املائي
حتى تقول إن هناك استكشافًا أم ال؟ ألن هذجل األمور ستعتمد على الدراسات
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والبحوث اليت ستكون نتيجة هلذجل االتفاقية ومن بينها شركة غري رحبية
ستقوم بالتنفيذ ،أو شركة فنية ،ألن االتفاقية فيها عدة جماالت:
االستكشاف األول واالستكشاف الثاني واالستكشاف الثالث ،مبعنى أنها
أوضحت منطقة وآجال االستكشاف حبسب االتفاقية ،علمًا بأن االتفاقية
ليست معي ويؤسفين أنين مل أطلع على االتفاقية ،ولكن هذا التفسري من 5
خالل الشرح الوارد يف التقرير ،ألن هذا التقرير متميز عما اعتدنا عليه يف
تقارير اجمللس ،ولكن إذا كنا سنأخذ مبعيار الدول مثل أمريكا فهناك
بعض الواليات إذا اكتشف النف

فيها فالنف

لصاحب األرض ،ولكن

دستور البحرين يقول :ال ،هو ملك الدولة ،وصاحب األرض ال ميلك النف
وذلك حبسب الدستور .أما بالنسبة إا بُعد األماكن والكثافة السكانية32 ،
فهذجل ست ضع لكل مرحلة استكشاف ،مبعنى أن اليوم ليس الوقت املناسب
كي نناقش هذا املوضوع يف هذجل االتفاقية ،ألن الشيء املهم هو ذكر
مربرات االستعجال ،واللجنة يف تقريرها ــ وأنا أختلف معها ــ ذكرت أن
التأخري يف إصدار القوانني هو أحد مربرات االستعجال ،ولكن هذا املربر
ليس من ضمن شروط االستعجال ،أمتنى على اللجنة أن تقوم باسرتجاع 35
تقريرها وتبني لنا ما هي أوجه االستعجال اليت أجربت مملكة البحرين على
إصدار مرسوم بقانون للموافقة على مثل هذجل االتفاقية ألن املربرات اليت
ذكرت يف التقرير ليست هي شروط االستعجال ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ الدكتور عبداحلسني بن علي مريزا وزير
الطاقة.

وزيـــــر الطاقــة:
شكرًا معالي الرئيس ،بداية أتقدم بالشكر اجلزيل إا أعضاء جلنة 25
الشؤون املالية واالقتصادية على جهودهم يف دراسة هذجل االتفاقية ،وأشكر
مجيع األعضاء على مساندتهم جلهود وزارة الطاقة وعلى ما ذكروجل يف
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مداخالتهم .أما بالنسبة إا مداخالت اإلخوة فكثري منها كانت إشادة
باالتفاقية واجلهود ،وأنا أشكرهم وال أريد أن أذكرهم باالسم ،ولكن
كانت هناك استفسارات ،وأود أن أرد عليها .خبصو

تساؤل األخت دالل

الزايد عن تنويع مصادر الطاقة ،بالنسبة إا جهود هيئة الكهرباء واملاء
وحكومة مملكة البحرين يف جمال الطاقة املتجددة ،هناك جلان يف هيئة 5
الكهرباء واملاء ويف اهليئة الوطنية للنف

والغاز ،ولدينا ا ن مشروعان

لشركة أمريكية ستولد الكهرباء يف عوالي بالطاقة الشمسية لفرتة
جتريبية ،وإذا جنحت هذجل العملية فسوف نعممها على املناطق األخرى.
بالنسبة إا هيئة الكهرباء واملاء ،متت االستعانة بشركة استشارية أملانية،
وهي ا ن يف املرحلة النهائية للدراسة املتعلقة بكيفية االستفادة من الطاقة 32
الشمسية وطاقة الرياح ،ومت حتديد األماكن اليت من املمكن االستفادة
منها هلذا الغرض .كما أننا استعنا بالـ ( )UNDPوهو برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي لدراسة إنشاء مركز للطاقة املتجددة ،وعرضنا املوضوع على جملس
الوزراء ،وأخذنا موافقة مبدئية ،وإن شاء اهلل سنعلن ذلك يف املستقبل ،وهذا
املوضوع يركز على الطاقة املتجددة وكذلك احملافظة على الطاقة ،مبعنى 35
ترشيد استهالك الطاقة .سؤال آخر كان خبصو

أن زيادة الكميات

ستنتج معها زيادة يف الغاز ،هناك  3أنواع من الغاز ،الغاز الطبيعي الذي
تست رجه من األرض كغاز طبيعي فق

وليس معه أي شيء آخر ،وهناك

غاز مصاحب ،فعندما تست ر النف

خير معه غاز ،وهذا هو الغاز

املصاحب ،وعندما زادت شركة تطوير إنتا حقل البحرين من النف زادت 22
الكميات ،والغاز املصاحب الذي كان موجودًا مع النف املست ر قبل أن
تأتي شركة تطوير كان يذهب إا شركة بناغاز وحتوله إا مشتقات
تسمى  Propaneو Butaneوتباع يف األسواق العاملية ،والكمية االستيعابية
لشركة بناغاز هي  322مليون قدم مكعبة يف اليوم ،وا ن مع زيادة إنتا
حقل البحرين زادت هذجل الكمية من  322مليون قدم مكعبة إا  322مليون 25
قدم مكعبة ،وقد عملنا على إنشاء ضاغطات غاز تسمى
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 facilitiesوبدل أن حنرق الغاز إذا كان زائدًا حنقنه مرة أخرى يف احلقل،
وإذا كنتم تالحظون هذجل األيام ــ ألن آخر مرحلة كانت يف شهر ديسمرب ــ
فستجدون أنه ليس هناك حرق ،وسوف يقل يف املستقبل ألن هناك ضاغطات
أخرى يف طور اإلنشاء .بالنسبة إا تدريب املوظفني ،هناك بنود كثرية يف
االتفاقية عن تدريب وتأهيل املوظفني ونقل التكنولوجيا ،وشركة 5
أوكسيدنتال مشاركة يف شركة تطوير مع شركة مبادلة ،وأعتقد أنهم
أرسلوا الكثري من املوظفني إا الواليات املتحدة ودول أخرى ،ولديهم برنامج
متكامل عن التدريب ،وسيكون هناك تدريب يف جمال الغاز العميق،
وهناك برنامج بهذا اخلصو

عندما تبدأ العمليات يف الغاز العميق .األخت

لولوة العوضي ذكرت أنه ال توجد مربرات االستعجال يف التقرير ،وأعتقد أن 32
األعضاء يف اللجنة ذكروا املربرات ،وبعض هذجل املربرات هو أن الشركة
اليت قدمت العطاء قدمته يف شهر أكتوبر من عام 2221م ،ووضعت
ميزانيات ض مة ،ألنها شركة عاملية وكان هناك تنافس ،وقد طالت املدة
بني تقديم عطائهم وبني وضع ميزانيتهم ،وهذجل االتفاقية كان جيب أن
تعرض على جملس الوزراء واللجنة املالية واللجنة القانونية وترجع إا هيئة 35
التشريع واإلفتاء القانوني وجملس الوزراء ،واستغرق ذلك فرتة طويلة ،ويف
الوقت الذي فتح فيه اجملال يف العراق للشركات للقيام باالستكشاف كان
ختوف مملكة البحرين من أن هذجل الشركة قد تنسحب وتستعمل هذجل
امليزانية امل صصة لالستكشاف يف العراق ،وهذا اخلطر مازال موجودًا،
وإذا كنا متأخرين فذلك بسبب هذجل احلالة .واالتفاقية وشروطها متميزة 22
كما ذكر اإلخوة يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وأعتقد أننا عرضنا
هذا املوضوع عليهم بالتفصيل ،وإن شاء اهلل سنوزع نس ًا من الـ

Slides

عليكم مجيعًا .حنن مل نقل إن القوانني تتأخر ــ وقد يكون هذا هو رأي
اللجنة املالية ــ بل ذكرنا سبب استعجالنا وهو أن هناك جماالت أخرى هلذجل
الشركة ،والشروط اليت قدمتها متميزة جدًا ،والغاز العميق حنتا إليه يف 25
أسرع وقت ممكن ،ألن التقدم الذي حيدث يف البحرين معتمد على الغاز،
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فهيئة الكهرباء واملاء تعتمد على الغاز ،وكذلك الشركات النفطية
والبرتوكيماويات وألبا ،فجميعها حتتا إا الغاز ،ولذا جيب أن نسرع يف
هذجل العملية ،وعملية االستكشاف وحدها بالنسبة إا الغاز العميق تستغرق
 1سنوات ،فكلما أسرعنا يف هذجل االتفاقية كان ذلك أفضل ،ويف الوقت
نفسه فإن شركة أوكسيدنتال هي الشركة اليت حتفر يف األراضي املغمورة 5
باملياجل يف البحرين ،وكانت معداتها موجودة يف البحرين ،وكلما أسرعنا
فإنها تستطيع أن تستفيد من هذجل العملية .بالنسبة إا حرق الغاز ،أعتقد أنين
أجبت عن هذا التساؤل .األخ الدكتور صالح علي سأل عن حماوالت استرياد
الغاز من الدول اجملاورة ،والدول اجملاورة اليت كانت فيها حماوالت هي دولة
قطر الشقيقة واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،دولة قطر قالت إنها أوقفت 32
تصدير الغاز إا أن تدرس اجلانب الفين حلقلها املوجود وهو حقل الشمال
بالنسبة إليها وهو نفسه حقل  parsبالنسبة إا إيران ،هم مجدوا هذجل العملية
لفرتة وحنن ال نستطيع أن ننتظر ألن طلبات الغاز يف تزايد ،ومل نوقف العملية
ولكنهم قالوا إنهم يريدون فرتة إا أن يدرسوا موضوع احلقل .بالنسبة إا
احملاوالت مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،توصلنا إا اتفاق تقريبًا على 35
إعطائنا الكميات ولكن مل حيدث اتفاق على األسعار ،وكما تعلمون فإنه
بعد األحداث اليت مررنا بها ليس هناك أي اتصال معهم ا ن .خبصو

هل

فرتة االستكشاف هي جزء من مدة االتفاقية؟ نعم ،وهناك  32سنة وميكن
متديدها  5سنوات أخرى باالتفاق بني الطرفني .ملاذا قلنا  32سنة؟ يف
االتفاقيات الدولية النمطية هي حوالي  32سنة .لنعطكم فكرة عن كمية 22
الغاز ،األخ سعود كانو ذكر  ،Tcf 15كل خمزون البحرين خالل هذجل
السنوات كان  Tcf 25والذي استعملناجل خالل  12سنة هو  ،Tcf 7مبعنى
بقيت لدينا كمية جيدة للمستقبل ،إذا كنا استعملنا يف  12سنة 7

Tcf

فتصورا الكمية اليت ذكرها األخ سعود كم سيستغرق استعماهلا،
الشركة ستصرف مبالغ ض مة ألن حفر ا بار حفرًا عميقًا سيكلف من 25 32
إا  52مليون دوالر لكل بئر ــ هذجل ا بار اليت ترونها يف الصحراء يف
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البحرين هي آبار تطويرية وكل بئر يكلف نصف مليون دوالر ــ وحبسب
االتفاقية سيحفرون  3آبار يف السنوات األربع األُوَل من االستكشاف .األخت
الدكتورة ندى حفاظ تطرقت إا اجلانب البيئي والصحي وحنن شرحنا هذا
املوضوع وسوف نتابعه يف املستقبل بكل الطرق .األخ خليل الذوادي ذكر أن
الغاز حيرق ،وقد شرحت أن الغاز ا ن ال حيرق أو مت تقليل ذلك .خبصو

5

احلفر بعمق وهل حيدث بالنسبة إا النف ؟ نعم حيدث ،ولكننا ا ن بصدد
الغاز وهذا غاز غري تقليدي وحنن ا ن عيّنّا شركة استشارية وقالت إن هناك
كميات ،وال أريد أن أقول إن الكمية  ،15ألن هذجل هي الكمية اليت
ذكرها االستشاريون ،وحنن لن نعرف الكمية حتديدًا إال بعد أن حتفر
الشركة ا بار ،وقد قمنا بتجربة يف  3آبار وتبني أن اثنتني منها من النوع 32
التجاري ،ولذلك الشركة متحمسة هلذا املشروع .خبصو

استغالل الطاقة

النووية ،ا ن هذا االستغالل يف كل أحناء العامل قل احلماس له بعد حادثة
فوكوشيما يف اليابان ،وحنن يف البحرين لدينا جلنة ،ولكن ليست هناك
متابعة كثرية يف الوقت احلالي ،أي هناك دراسات .خبصو

الرب

الكهربائي أقول أنه بني  5دول من دول اخلليج وبقيت عمان فق  ،وحنن 35
استفدنا من الرب الكهربائي خالل هذا الصيف ،والدول األخرى استفادت
كذلك .األخ حممد املسلم ذكر أن األسعار نزلت ،األسعار نزلت يف أمريكا
فق بسبب تقنية شركة (شل) للغاز .أما يف أوروبا فاألسعار مازالت بني  1و1
دوالرات للوحدة احلرارية ،ويف الشرق األقصى بني  32و 35دوالرًا ،فآخر
اتفاقية اطلعنا عليها كانت مع كوريا وكان السعر  35دوالرًا للوحدة 22
احلرارية .وعندما يقولون  2.5دوالر فهذا السعر يف أمريكا ،وإذا أضفنا إليه
كلفة التحميل أو كلفة األنابيب اليت تُمد من أمريكا إا اجلهات األخرى
فسيكون أعلى بكثري .السعر الذي حُدد يف االتفاقية وهو  3.15دوالر والذي
على أساسه ستبيع لنا شركة أوكسيدنتال؛ هو سعر مغرٍ جدًا ،فالشركة
األخرى ــ مثلما ذكر األخ فؤاد احلاجي ــ قالت  3دوالرات و 12سنتًا ،مبا 25
يعين أن أي جزء من حصتهم عليهم أوالً أن يبيعونا إياجل بدوالر واحد و15
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سنتًا ،أي أننا سوف نشرتيه منهم بدوالر واحد و 15سنتًا ،بينما السعر اليوم
بلغ دوالرين و 25سنتًا للشركات القائمة ودوالرين و 52سنتًا للشركات
اجلديدة ،وعليه فإننا مستفيدون حتى من حصتهم .أعتقد أننا بذلك شرحنا
كل األمور .وبالنسبة إا تساؤل األخت الدكتورة بهية اجلشي أعتقد أن األخ
الدكتور عادل الزياني لديه تعليق على هذا املوضوع حبذا لو يتفضل بطرحه5 .
حنن لدينا معايري نتقيد بها ،معايري تطبق يف مجيع دول العامل فيما يتعلق
بالنف

والغاز وا بار ،معايري حتدد املسافة بالنسبة إا آبار النف  ،وحتدد

املسافة بالنسبة إا آبار الغاز الطبيعي ،وشكرًا.
32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ردًا على استفسار األخت لولوة العوضي،
وإضافة إا ما تفضل به سعادة وزير الطاقة ،أحب أن أذكر أن اللجنة وتبعًا 35
لآللية املتبعة بالنسبة إا قضية أنه نظرًا إا الظروف اليت مررنا بها يف عام
 2233وخاصة أن االتفاقية أُبرمت يف شهر فرباير 2233م ،ومن ثُم قارب دور
االنعقاد األول على االنتهاء ،وانتهاء فرتة انعقاد السلطة التشريعية ،أخذنا يف
االعتبار أنه سبب مقبول يف صفة االستعجال ،وأيضًا ال ننسى أن جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية تأخذ دائمًا يف االعتبار رأي جلنة الشؤون 22
التشريعية والقانونية عند النظر يف أي مرسوم بصفة االستعجال من الناحية
الدستورية ،وهذا فعالً ما حصلنا عليه ،وهو مرفق مع تقرير اللجنة،
وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عادل خليفة الزياني املدير العام للهيئة العامة
حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية.
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املدير العام للهيةة العامة حلماية الثروة
البـحــريــة والبيةــة واحليــاة الفطريــة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء ،يف احلقيقة
أشكركم على دعوتنا إا مناقشة هذا املوضوع ،وقد استشعرنا من هذجل
اجللسة احلس البيئي ألصحاب السعادة األعضاء ،وكذلك من اهليئة الوطنية 5
للنف

والغاز وعلى رأسها سعادة وزير الطاقة ،وحنن نشكرهم مجيعًا على

االهتمام باجلانب البيئي ضمن هذجل االتفاقية .أحب أن أوضح جمللسكم املوقر
أن موضوع البيئة أُخذ يف هذجل االتفاقية يف جانبني ،اجلانب األول :يتعلق
بإعداد مواد االتفاقية .واجلانب الثاني :يتعلق بالعمليات اليت ستتلو مرحلة
التنقيب .يف مرحلــة إعــــداد االتفاقية كان هناك بند واضــح ومـــادة صرحيـــة 32
ــ وهي املادة  23من االتفاقية ــ أخذت على عاقتها التزام الشركة بكل
املعايري واملقاييس والقوانني البيئية يف مملكة البحرين ،وأيضًا أضافت إا
ذلك معايري إضافية ،وهي معايري بيئية يف دول أخرى مثل الواليات املتحدة
األمريكية ،وبالتالي مت تضمني كل قوانني البحرين يف هذجل املادة ،ودور
اهليئة يبدأ فعليًا يف عمليات دراسة حقل االستكشاف نفسه .حبسب القانون 35
البد أن تتقدم الشركة بكل ما له عالقة بتفاصيل املشروع ،وأن تقوم
شركة استشارية أو مكتب استشاري بيئي بدراسة آثار املشروع البيئية
والصحية .وأنا حقيقة أريد أن أركز هنا على اجلانب الصحي يف املوضوع،
ألن األخت الدكتورة ندى حفاظ أشارت إا اجلانب الصحي ،وكذلك فعل
الكثري من اإلخوان .حنن يف اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة 22
واحلياة الفطرية نقيّم املشروع من ناحية بيئية ،ولكن بعض املشاريع يضاف
إليها ما يُعرف باجلانب الصحي ،مبعنى أننا إذا رأينا من خالل اجلهاز املعين
بالتقويم البيئي يف اهليئة أن املشروع له تأثري بسبب قربه من السكان وله
تأثري صحي ،فسنضع يف هذا املشروع دراسة التأثري البيئي والصحي وهو ما
نسميه ( ،)Environmental health and impact assessmentنضع هذا األمر 25
يف االعتبار عند دراسة التأثري البيئي وذلك قبل إصدار الرخصة البيئية .وعليه
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فإن الشركة ا ن قبل أن تبدأ عمليات احلفر البد أن تست ر رخصة بيئية،
وهذجل الرخصة تتطلب االلتزام جبميع املعايري واملقاييس البيئية يف مملكة
البحرين .أحب أن أطمئن جملسكم املوقر بأن املرحلة األوا مت تأكيدها يف
االتفاقية ،واملرحلة الثانية ستوضع يف االعتبار يف مرحلة االستكشاف أو قبل
عملية االستكشاف .وأقدم إليكم الشكر مرة أخرى على اهتمامكم 5
باجلانب البيئي ،واالستفسار حول اخلالف بني رأي اهليئة ورأي وزارة الطاقة
هو خالف ليس مبعنى كلمة خالف ،وحنن حتى ا ن مل نصل إا املرحلة
اليت يتم فيها إصدار رخصة بيئية للمشروع بأن يكون ملتزمًا باملعايري البيئية،
ولكننا ا ن نتفق ونقف مع هذجل االتفاقية ،ألن هذا مشروع اسرتاتيجي مهم
ململكة البحرين يؤدي إا التنمية املستدامة اليت تتطلبها اململكة ،وشكرًا.

32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.
35

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار لسعادة وزير الطاقة حول أن
هناك كالمًا عن أن هناك نوعًا من التفاوض أو االتفاق بيننا وبني دولة روسيا
لتوريد الغاز عن طريق التبادل مع روسيا وإيران ،أي أن يتم تبادل الغاز على
احلدود الروسية اإليرانية ،ثم حنصل حنن على الغاز من إيران ،ولكن

االتفاقية يف األساس مع روسيا ،فما هو مصري هذا التفاوض أو االتفاقية؟ 22
هذا من جهة .من جهة أخرى ،ذكر سعادة الوزير مسألة الرب الكهربائي،
وهذا طبعًا مشروع مت إجنازجل ،وأعتقد أن له فوائد كثرية على دول اخلليج،
والسؤال هنا :ملاذا ال يكون هناك رب غازي كذلك؟ حبيث إذا حدث نقص
يف الغاز يف دول اجلوار مندهم به ،وحني يكون لدينا نقص ميدوننا به .دول
اخلليج البد أن ترتب مبثل هذا االتفاق ،وهذا جزء من التكامل االقتصادي 25
بني دول جملس التعاون ،وخصوصًا أن هناك توجهًا إا االحتاد .أعتقد أن
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هذا املشروع سوف يكون مشروعًا جيدًا جدًا ،وسوف يليب متطلبات التنمية
يف البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد شغلين ما ذكرجل املدير العام للهيئة العامة
حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية عن مسألة االشرتاطات البيئية،
فنحن نعلم متامًا أن هناك بعض الرتاخيص اليت يُشرتط الستكماهلا 32
احلصول على تراخيص معينة ،ولذلك عندما أثرنا أنا واألخت لولوة العوضي
موضوع الصحة وموضوع البيئة كان ذلك لدراسة ا ثار املستقبلية ملثل هذا
األمر ،وحبسب ما أوضحه اإلخوة األعضاء يف اللجنة أن هذجل التساؤالت
أثريت من قبل ،ولذلك كنا نتمنى أن تكون االتفاقية حتت أيدينا ــ وهي مل
تصل إلينا ــ حتى نعلم متامًا هل هذا شرط الزم ملباشرة العمل؟ حبذا لو يوضح 35
سعادة الوزير هذجل النقطة حتى ال نسمع أنه ال جيوز املباشرة يف العمل من دون
هذا الرتخيص ،وندعم االتفاقية يف الوقت نفسه ،يف حني أنكم شرعتم
أصالً يف العمل ،فهل هناك جتاوز لعدم است را رُخص معينة؟! يا ليت أن
يُوضح لنا هذا املوضوع ،ألن هذا موضوع إجراء قانوني الزم ،وحنن ال نريد
من الشركات أن متارس عمالً ــ وحنن ال نتكلم فق

عن الشركات 22

اخلاصة بل أيضًا عن الشركات احلكومية ــ يشوبه عدم التزام باست را
تصريح معني .األخ املدير العام للهيئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة
واحلياة الفطرية يقول إن هنـــاك نصًا صرحيًا يف االتفاقية ،وذكر املـــادة 22
ــ وإذا األخ خالد املسقطي لديه االتفاقية فنرجو أن يطلعنا على املادة  22ــ اليت
نريد أن نعرف مضمونها ،ألنه ينبغي التوقف عند هذجل املادة إذا كانت هناك 25
إشكاليات يف التنفيذ يف هذا اجلانب .وحنن قد تكلمنا عن التمدد
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السكاني ــ والذي تطرقت إليه اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة
واحلياة الفطرية يف رأيها أمام الوزارة ــ ونعرف جهود مسو الشيخ عبداهلل بن
محد آل خليفة فيما يتعلق مبجال البيئة ،ونعرف االسرتاتيجية اليت تضعها
اهليئة ،وكيفية تدريب املوظفني املوجودين يف اهليئة على مسألة احلفاظ على
البيئة .لذلك كله نرجو أن يوضح لنا سعادة الوزير هذجل النقطة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ الدكتور عبداحلسني بن علي مريزا وزير
الطاقة.

32

وزيـــر الطاقــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا أؤكد لألخت دالل الزايد أنه ال توجد أي
جتاوزات ،واألخ الدكتور عادل الزياني موجود ويستطيع أن يؤكد لكِ أنه ال
توجد أي جتاوزات ،وحنن نطبق مجيع القوانني واإلجراءات ،وال يوجد أي
جتاوز بالنسبة لالشرتاطات أو أي أمور أخرى ،وهذجل االتفاقية مرّت بعدة 35
جهات قانونية وبيئية ،وكل اجلهات .رمبا مل يوضح األخ الدكتور عادل
الزياني األمور بشكل جيد يف ردجل ،وأنا أطلب منه الرد على استفسار األخت
دالل الزايد ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عادل خليفة الزياني املدير العام للهيئة العامة
حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية.

املدير العام للهيةة العامة حلماية الثروة
البـحــريــة والبيةــة واحليــاة الفطريــة:

25

شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا مل آتِ بأي كلمة فيها
جتاوزات ،ولكن على العكس كنت أشكر سعادة الوزير ،وأريد أن أوضح
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ما قلته ،وأؤكد أن يف االتفاقية بند متكامل متعلق بالسالمة والصحة
والبيئة ،وعلى الشركة التزام متعلق بهذا البند الذي تضمن قوانني مملكة
البحرين والتشريعات املتعلقة بالبيئة ،إضافة إا ذلك ألزمت الشركة نفسها
مبعايري ومقاييس بيئية معتمدة يف أمريكا ،مبا يعين معايري أمريكا
باإلضافة إا معايري مملكة البحرين ،وهذا يعين أن األمور ستكون 5
 ،)Moreوهم يقومون بهذا األمر ــ حتى نكون واضحني ــ ألنهم

(Strict

ملتزمون يف أمريكا بأن يكون لديهم ( )Auditor's reportيقول إنهم
( .)They are responsible for the environmental issuesأما فيما يتعلق
بالعمليات عندما يبدأ باحلفر فالبد من احلصول على ترخيص بيئي ،وهذجل
املرحلة مل تبدأ بعد ،وهذجل هي املسألة اليت شابها نوع من عدم الوضوح .ا ن 32
حنن ننتظر من الشركة مع اهليئة الوطنية للنف والغاز أن يتقدما إا اهليئة
العامة بطلب ترخيص حلفر املوقع (الفالني) يف املكان (الفالني) ،وعلى هذا
األساس ستطلب دراسة تقييم بيئي متكاملة ،هذجل الدراسة تأخذ يف االعتبار
اجلوانب البيئية والصحية حبسب قوانني وتشريعات مملكة البحرين ،ويتم
الرتخيص هلا بعد أن تنتهي هذجل الدراسة ،وعليه تبدأ عمليات احلفر35 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األخ الدكتور عبداحلسني بن علي مريزا وزير
22

الطاقة.

وزيــــر الطاقـــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إا استفسارات األخ عبدالرمحن
مجشري حول استرياد الغاز من روسيا ،كما تعرفون أنه أثناء زيارة جاللة
امللك املفدى ملوسكو يف ديسمرب  ،2232مت توقيع مذكرة تفاهم للتعاون يف 25
جماالت استرياد الغاز ،وأحد هذجل اجملاالت هو الغاز املسال ،وحنن ا ن
بصدد إنشــاء مرفأ للغاز املســـال يف مملكة البحرين ،وإذا اكتمل هذ املرفأ
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ــ وحبسب خططنا ميكن إكماله ما بني عامي  2233و 2235ــ فسيمكن
استرياد الغاز املسال من روسيا ،وهذا ليس معناجل أن نطلب الغاز من روسيا
ويأتينا إا هنا ،هناك سفن تدور يف البحار من خمتلف الدول لديها غاز
مسال ،وميكن ألي دولة الشراء منها ،وروسيا رحبت وأوضحت أنها ميكن
أن توفر هذا النوع من الغاز ،وبالطبع البد أن يكون هناك اتفاق على السعر5 .
بالنسبة إا التبديل الذي ذكرته ،هذجل بعض األمور اليت نوقشت ،ولكن
الوضع احلالي خيتلف عن الوضع السابق .بالنسبة إا الرب

الكهربائي

والغاز ،حنن يف اجتماعنا األخري لوزراء جملس التعاون للبرتول طرحت هذا
املوضوع كاقرتاح ،واإلخوة قالوا إنهم سيدرسون هذا االقرتاح وسينقلون
نتائج الدراسة إا االجتماع القادم يف ديسمرب إن شاء اهلل ،وشكرًا.

32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.
35

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أسأل سعادة الوزير ،قبل ثالث سنوات
تقريبًا وزير الكهرباء كان يقول إن الغاز سينتهي خالل سنتني ،واليوم أنتم
تقولون خالل  12سنة صرفت تسعة مليار والباقي  ،31ويف نفس الوقت أنتم
حتاولون التنقيب عن الغاز ،وإن شاء اهلل خير الغاز بكميات وفرية كما

ذكرمت ،وبالتالي ليس هناك من داع لالسترياد لتوافرجل لسنوات طويلة إن شاء 22
اهلل ،فأين احلقيقة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
25

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كانت لدي استفسارات قد طرحتها على
سعادة الوزير ومل جيب عنها وهي :إذا مل يكن هناك استكشاف للغاز فما
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هو الوضع املالي الذي سيرتتب على الدولة؟ هل ستتحمل مملكة البحرين
املصاريف أم ال؟ ليست لدينا االتفاقية ،ونسمع كالمًا مرسالً ،كل جهة
تقول كالمًا ،ولكن أين هي االتفاقية؟ فهي ليست حتت أيدينا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
32

الرئيـــــــــــــــس:
سنأخذ رأيكم على املرسوم بقانون نداءً باالسم ،تفضل األخ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
35
باالسم على املرسوم بقانون)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
22

العضو أمحـــد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

25

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
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العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو محـد مبارك النعيمي:
موافق.

5

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
32

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
(غري موجود).

العضو خـالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

35

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
22

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
25

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
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العضو الدكتور صالح علي حممد:
(غري موجود).

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
5

(غري موجود).

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
32

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
(غري موجود).

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

35

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
22

موافق.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
موافق.
25

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.

العضو لولوة صاحل العوضي:
ممتنعة؛ ألني مل أتسلم نس ة من االتفاقية ،فلم أمتكن من دراستها.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
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32

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
5

موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة
32

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
(غري موجود).

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
35

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
22

معالي الرئيس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر املرسوم بقانون .األخت دالل جاسم
الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

العضو دالل جاسم الزايد (مثرية نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي احتجا لألمانة العامة ،كنا نبحث عن 25
االتفاقية ،وأكثر من عضو وقف وسأل عنها ويف النهاية علمنا أن عدم توزيع
االتفاقية يرجع إا سبب خا

باألمانة العامة ،وهذا حبسب ما بيّنه رئيس

اللجنة ،وكان من املفرتض أن يقف أحد من األمانة العامة ويبيّن لنا أسباب
عدم توزيع االتفاقية على األعضاء ،ونتمنى مستقبالً عندما تكلف جلنة من
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اللجان األمانة العامة بتوزيع اتفاقية ،أن يكون هناك التزام بتوزيعها ،وإذا
كانت أوراق االتفاقية كثرية ،فيمكن إرساهلا لألعضاء عرب الربيد
اإللكرتوني أو توزيعها يف  CDلالطالع عليها ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل ا ن إا البند التالي من جدول األعمال واخلا
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصو
املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2233م بشأن القضايا اخلاصة حبالة السالمة
الوطنية ،وأطلب من األخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إا

32

املنصة فلتتفضل.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
35

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

22

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )133

25

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون
الدفاع ،ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس ملناقشة املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2233م بشأن
القضايا اخلاصة حبالة السالمة الوطنية ،والذي يتألف من الديباجة ومخس 5
مواد ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم
بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،
ورأت اللجنة أن سالمة املرسوم بقانون تستمد قوتها وسالمتها من سالمة
مرسوم إعالن حالة السالمة الوطنية واليت أكدتها احملكمة الدستورية يف 32
قرارها األخري الصادر بتاريخ  25يناير 2232م ،والذي جاء فيه« :يعترب مرسوم
إعالن السالمة الوطنية األداة القانونية اليت يتم تنظيم بعض احلقوق من خالله
بصورة مؤقتة ويف حدود مقتضيات مواجهة اخلطر يف اجملال الذي اقتضى
الدستور تنظيمه يف الظروف العادية مبقتضى القانون ،وهو ما خولته املذكرة
التفسريية ملرسوم إعالن حالة السالمة الوطنية من دون غريجل من األدوات 35
القانونية ،وحيث إن الدستور قد نص يف الفقرة (ب) من املادة ( )31على أنه:
«ال تعلن حالة السالمة الوطنية أو األحكام العرفية إال مبرسوم ،وجيب يف
مجيع األحوال أن يكون إعالنها ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ،وال جيوز مدها
إال مبوافقة اجمللس الوطين بأغلبية األعضاء احلاضرين» ،وجاء يف املذكرة
التفسريية للدستور بشأن هذجل املادة أنه( :ما كانت القاعدة الشرعية أن 22
الضرورات تبيح احملظورات ،وكانت سالمة الدولة فوق القانون ،ونظرًا ملا
ميكن أن تتعرض له اململكة من ظروف طارئة تهدد سالمة البالد ،كان من
الضروري منح سلطات الدولة الوسائل االستثنائية اليت تكفل محاية الدولة
وسالمتها يف تلك الظروف ،ويكون إعالن حالة السالمة الوطنية للسيطرة
على األوضاع يف البالد عندما تتعرض لطارئ يهدد السالمة العامة يف مجيع 25
أحناء اململكة أو يف منطقة منها ،مبا يتفق مع كونها تهدف إا احلفاظ على
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حقوق املواطنني وسرعة السيطرة على الوضع القائم ،ومقتضى هذا النص أن
إعالن حالة السالمة الوطنية أو األحكام أن يصدر مبرسوم ملكي أي
تعليمات قد تقضي الضرورة بها ألغراض الدفاع عن اململكة حتى ولو خالفت
هذجل التعليمات القوانني املعمول بها) .وقد بيّن قرار حكم احملكمة
الدستورية سالمة تشكيل حمكمة السالمة الوطنية ،واألحكام الصادرة 5
عنها بنصها« :وخيتص هذا املرسوم برتتيب احملاكم الواردة فيه ،وحتديد
اختصاصاتها ودرجتها ،والطعن على أحكامها ،وحيث إن حماكم السالمة
الوطنية بدرجتها االبتدائية واالستثنائية هي جهة قضاء اقتضى انشاءها قيام
حالة السالمة الوطنية وما يقرتن بها من ظروف استثنائية ،وذلك باعتبار أن
تلك احملاكم أقدر على الفصل يف املسائل اليت أنيطت بها وفقًا لنصو

32

املرسوم امللكي املعروض كتدبري من التدابري امل ولة هلذا املرسوم بعد إعالن
حالة السالمة الوطنية ،وملا تنطوي عليه هذجل التدابري تفعيل سرعة اإلجراءات
القضائية وجناعتها ضمن احلدود اليت كفلها الدستور ،واعتربها يف حدود
أحكام القانون ،وما تتطلبه املصلحة العامة يف احليلولة دون تعريض األمن
والنظام العام لل طر خالل الظروف االستثنائية اليت متر بها البالد عند إعالن 35
حالة السالمة الوطنية» .باإلضافة إا ما تقدم فاملربرات اليت دعت إا صدور
هذا املرسوم بقانون هو تصفية ا ثار املرتتبة عقب انتهاء إعالن حالة السالمة
الوطنية ،بنقل مجيع القضايا املنظورة أو املطعون عليها إا احملاكم املدنية
الستكمال إجراءات النظر فيها أو الطعن أمام حمكمة االستئناف أو
حمكمة التمييز ،وبالتفصيل الوارد يف نصو

املرسوم .ويف ضوء ذلك ترى 22

اللجنة أهمية املوافقة على املرسوم بقانون املذكور .وقبل فتح باب النقاش أود
أن أعلن أن إحدى الصحف احمللية نشرت مقاالً مميزًا وممتازًا للعضو األخت
لولوة العوضي ،وكان موضوعه هو اإلمجاع الدستوري على صحة إجراءات
السالمة الوطنية ،وموقف القضاء املقارن والقضاء الفرنسي والقضاء
املصري ،وهذا املقال يعزز ويدعم ما جاء يف تقرير اللجنة من صحة وسالمة 25
املرسوم بقانون ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ الدكتور يوسف راشد
فليفل مدير القضاء العسكري رئيس حمكمة التمييز العسكرية.

مدير القضاء العسكري رئيس حمكمة التمييز العسكرية:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أشكر رئيس
وأعضاء جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ،واألخت مقررة
اللجنة على اجملهود الذي بذل يف تبيان حالة السالمة الوطنية جمللسكم
املوقر ،كما أود أن أوضح أن حالة السالمة الوطنية ــ كما تعلمون ــ أُعلنت
لتعرض أمن البحرين والسلم األهلي خلطر شديد ،وقد كان للضرورة أن يتم 32
إصدار مرسوم السالمة الوطنية رقم ( )31يف  35مارس 2233م ،وبناءً عليه
كلفت احملاكم اخلاصة ــ وليست احملاكم العسكرية ـــ مبحاكمة
األش ا

اخلارجني عن القانون ،وشكلت هلذا الغرض حمكمتان،

احملكمة االبتدائية للسالمة الوطنية وحمكمة السالمة الوطنية االستثنائية،
حبيث تُستأنف أحكام حماكم السالمة االبتدائية أمام حماكم السالمة 35
االستئنافية ،وخالل هذجل الفرتة أيضًا مت إصدار مرسوم رقم ( )31بالطعن على
أحكام اإلعدام بقوة القانون أمام حمكمة التمييز بوزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف .سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح هذا التسلسل لإلخوة
األعضاء ليكونوا ملمني بأحكام السالمة الوطنية ،وبعد أن أدت حماكم
السالمة الوطنية دورها بكل كفاءة واقتدار ومت استباب األمن فقد رأى 22
صاحب اجلاللة رفع حالة السالمة الوطنية وفعالً صدر املرسوم رقم ()37
برفع حالة السالمة الوطنية يف تاريخ  3يونيو 2233م ،وبناء عليه كان على
املشرع البحريين أن ينظر يف موضوع القضايا اليت مازالت تُنظر أمام حماكم
السالمة الوطنية ومل يفصل فيها حتى صدور هذا املرسوم ،وكان من حسن
السياسة التشريعية للمشرع البحريين أن أعطى حماكم السالمة الوطنية 25
مهلة؛ للنظر يف القضايا اليت مت فعالً البت فيها واستمعت احملاكم فيها إا
الشهود واستلمت التقارير الفنية ،وبالتالي كان من األحسن أن تستمر يف
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النظر فيها حبيث تكمل حمكمة السالمة الوطنية االبتدائية مجيع القضايا
اليت أمامها ومن ثم تنتقل إا احملاكم العادية بوزارة العدل ،وأيضاً يف
حمكمة السالمة االستئنافية تنظر يف اجلنائيات اليت أمامها ،وبالتالي متيز
أمام وزارة العدل يف احملاكم املدنية وفعالً مت ذلك ،وبناء عليه أحيلت مجيع
تلك القضايا إا حماكم السالمة الوطنية ،ولكن ما يهمنا يف املرسوم رقم 5
( )21موضوع البحث ا ن أمام جملسكم املوقر ،أنه صدر حلالة رأى املشرع
والقيادة السياسية أنها مهمة هلذجل املرحلة من تاريخ البحرين ،وبالتالي أحيلت
مجيع القضايا إا وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،وكان هذا املرسوم
ــ الذي نناقشه اليوم برقم  21ــ الذي صدر بتاريخ  31أغسطس؛ هو املرسوم
الذي نظمت فيه إجراءات التقاضي ،مواعيد الطعن على األحكام يف 32
احملاكم امل تصة ،وبالتالي أصبحت مجيع القضايا اليت نظرتها حماكم
السالمة الوطنية االبتدائية تُستأنف أمام احملكمة اجلنائية العليا يف وزارة
العدل ،والقضايا اليت نظرتها حمكمة السالمة االستئنافية تنظر أمام
حمكمة التمييز بوزارة العدل ،وجيوز حملكمة التمييز أيضًا أن تعيد هذجل
القضايا إا احملكمة اجلنائية االستئنافية العليا ،وفيما خيص اجلنح أيضًا 35
تنظرها احملكمة الصغرى وجيوز استئناف أحكامها أمام احملكمة
الكربى اجلنائية بوزارة العدل ،وكان أهم سبب لصدور هذا املرسوم هو
حالة الضرورة ،فعندما رأى املشرع أن هناك ضرورة بعد استباب األمن بإحالة
هذجل القضايا مجيعها إا احملاكم املدنية فتم إصدار هذا املرسوم ،وفعالً يف
تاريخ  1أكتوبر 2233م كانت لدينا آخر قضية قد أحيلت إا احملاكم 22
املدنية ،واعتبارًا من هذا التاريخ مل يبقَ أمام حماكم السالمة الوطنية أي
قضية ،وبالتالي اختصت بها احملاكم العادية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ ،سنأخذ رأيكم على املرسوم بقانون نداءً باالسم.
تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

5

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

32

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
35

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
22

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

25

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
32

(غري موجود).

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
(غري موجود).
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العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
5

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
32

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
(غري موجود).

35

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
22

موافق.

العضو الدكتور صالح علي حممد:
موافق.
25

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

32

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
5

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
32

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــي:
35

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
22

العضو حممد حسن باقر رضي:
(غري موجود).

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

25

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
32

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
(غري موجود).

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر املرسوم بقانون بصفة نهائية .هناك 5
موضوعان أحببت اإلشارة إليهما قبل مناقشة باقي بنود جدول األعمال،
املوضوع األول :خبصو

التقرير الذي طلبته األختان لولوة العوضي ودالل

الزايد ،التقرير موجود بالكامل وباللغتني العربية واإلجنليزية على ،CD
فأرجو التأكد من هذا املوضوع...
32

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،ال يوجد لدي هذا التقرير ،ألن اإلخوة يرسلون إليَّ
النس ة الكاملة من جدول األعمال لذلك مل يرسلوا إليَّ الـ .CD
35

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،أيضًا هو ليس معي رمبا ألننا طلبنا النس ة الورقية
لذلك مل يرسلوجل إلينا.

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،األخ خالد املسقطي قال لي :إن األمانة العامة هي اليت 22
مل ترفق التقرير الذي نسأل عنه ،ووجودجل يف الـ

CD

هو مسؤولية األخ خالد

املسقطي وادعاء هذا الكالم غري صحيح...

الرئيـــــــــــــــس:
إذا كنتم طلبتم التقرير ورقيًا فيجب أن تكون االتفاقية موجودة فيه25 ،
أما اإلخوة الذين مل يطلبوجل فالـ  CDموجود عند اجلميع .تفضلي األخت دالل
جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا ،سيدي الرئيس ،أوالً :اإلخوة يف األمانة العامة يعرفون معزتهم
عندنا ،ولكن األخ خالد املسقطي وضح لي املوضوع وهو أن اإلخوة يف األمانة
العامة ال يفضلون است دام األوراق وهذا ما ضايقين ،وكنت أمتنى لو أنهم
أخربونا بذلك منذ البداية حتى ال أحبث عنه بني األوراق .ثانيًا :تعرف ــ سيدي 5
الرئيس ــ طبعي منذ أن يصلين التقرير أقرأجل من أول صفحة إا آخر صفحة،
االتفاقية مل تكن لدي ألنين كنت أطلب من األمانة نس ة ورقية وال أطلب
نس ة إلكرتونية ،فقد يكونوا قد وضعوها يف الـ  CDومل يرسلوها إا
األعضاء الذين يطلبون املرفقات ورقيًا مثلنا ،وشكرًا.

32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،املوضوع ا خر :أريد التنبيه إا نقطة مهمة وهي أن الكثري
من اإلخوة ينسحبون من اجللسة بدون استئذان ،لذا أطلب من جملسكم
الكريم إذا رغب أحدكم باالنسحاب إبالغي ،حتى ال خيل ذلك بالنصاب

فأرجو االلتزام باألنظمة ،يف السابق تركنا هذا املوضوع ملسؤولية اإلخوة 35
األعضاء ولكن أالحظ يف ا ونة األخرية أن هذا املوضوع زاد على احلد
املعقول ،هذا ما أردت قوله .لدينا ا ن تقريران :األول يتعلق مبوضوع ضواب
استحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية ،وا خر هو
التقرير التكميلي للجنة شؤون املرأة والطفل خبصو

مشروع قانون بإصدار

قانون الطفل .ننتقل ا ن إا البند التالي من جدول األعمال واخلا
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصو
لسنة 2233م بشأن ضواب

مبناقشة 22

املرسوم بقانون رقم ()31

استحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات

واملؤسسات احلكومية .وأطلب من األخ الدكتور ناصر محيد املبارك مقرر
اللجنة التوجه إا املنصة فليتفضل.
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العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
32

إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )142
الرئيـــــــــــــــــس:
35

تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع
الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملس النواب بشأنه والقاضي باملوافقة
عليه ،وناقشت املرسوم مع ديوان اخلدمة املدنية ،وتبودلت وجهات النظر بني 22
األعضاء واملستشار القانوني للمجلس ،وانتهت إا أن املرسوم بقانون صدر
مبوجب املادة ( )31من الدستور ،وقد توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة
املذكورة من حيث فرتة إصدارجل وعرضه على اجمللسني .وليس يف املرسوم
بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية املوضوعية أو
الشكلية أو اإلجرائية .وإن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون 25
املنصو

عليه يف املاد ( )31من الدستور يعد متوافرًا ،ومن ثم يكون سليمًا

من الناحية الدستورية ،حيث تبني أن العديد من املؤسسات واهليئات
احلكومية املستقلة متنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبري ما هو معمول به
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يف الوزارات واجلهات اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية ،كما تنفرد العديد من
هذجل اهليئات مبزايا ش صية غري مرتبطة مبتطلبات العمل ،ومنها :منح عالوة
السكن للمواطنني ،والتأمني الصحي للموظف وعائلته ،وعضوية النادي
الصحي ،ونظام االدخار ،ودفع رسوم املدارس (للمواطنني) ،ومنح القروض
احلسنة ،والتأمني على احلياة ،وعليه برزت احلاجة إا اإلسراع يف إصدار 5
املرسوم بقانون بغية ختفيف األعباء املالية على امليزانية العامة للدولة ،وخفض
الرواتب العالية واملزايا الكثرية ،مبا حيقق العدالة واملساواة بني أصحاب
املراكز القانونية املتساوية من العاملني يف اهليئات ،واألمر معروض على
جملسكم املوقر ،وشكرًا.

32

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد
اجلشي.

35

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لفت نظري يف املادة الثانية من املرسوم أنها
ذكرت« :استثناءً من حكم املادة األوا من هذا القانون ،حيتفظ املوظفون
باجلهات احلكومية املشار إليها ...بالرواتب اليت يتقاضونها» فضالً عن املزايا
الوظيفية اليت يتقاضونها ،هذا معناجل أن من سيتوظف بعد صدور هذا املرسوم

سي ضع لقوانني اخلدمة املدنية ،بينما املوظفون الذين يعملون قبل هذا 22
املرسوم سيحتفظون باملزايا والرواتب اليت كانت متوافرة هلم ،وإذا أخذنا
بعني االعتبار أن الكثري من اجلهات احلكومية غري خاضعة ألنظمة ديوان
اخلدمة املدنية لديها الكثري من املزايا والرواتب العالية ،فمعنى ذلك أن من
سيلتحق بهذجل اهليئات سيكون هناك تفاوت كبري بني من هو موجود حاليًا
ومن سيلتحق بها بعد صدور هذا املرسوم ،وخاصة أن هناك عبارة يف املادة يف 25
هذا املرسوم تقول «حلني انتهاء خدمتهم» ،وإذا كان املوظف بقي له  22أو
 25سنة حتى تنتهي خدمته فمعنى ذلك أنه سيكون هناك تفاوت كبري بني
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 72

2232/2/22م املضبطة 31

املوظفني ملدة  22أو  25سنة ،كنت أمتنى أن حيدد املرسوم فرتة حمددة فق
للتمتع بهذجل املزايا حتى يتساوى اجلميع ،أما أن يستمر هذا التفاوت لسنوات
طويلة بني موظفني رمبا يقومون بنفس العمل فهذا ال جيوز ،أرجو أن يشرح لنا
أحد اإلخوة من ديوان اخلدمة املدنية كيف ستتم معاجلة هذجل اإلشكالية؟
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.
32

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نفس التساؤل الذي طرحته األخت
الدكتورة بهية اجلشي ،طبعًا هذا االستحقاق سوف حيدث نوعًا من الربكة
اإلدارية لدى بعض اهليئات ،وخاصة أن هناك بعض املوظفني يف هذجل اهليئات
يتقاضون رواتب عالية جدًا ،فبعد إقرار هذا املرسوم سيتقاضى املوظفون

اجلدد رواتب أقل من املوظفني القدامى .أنا أطرح هذا التساؤل أيضًا على 35
ديوان اخلدمة املدنية ليفسر لنا هذا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ السيد حبيب مكي هاشم.

22

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي يتعلق بالفقرة الثانية من املادة الثانية
اليت تقول «كما يسري حكم الفقرة السابقة على املزايا الوظيفية اليت
يتقاضونها ،واليت يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء ،»...فهل

معنى ذلك أن إصدار قرارات عن املزايا سيستمر من ا ن وحتى يف املستقبل 25
بعد إقرار املرسوم ،أم املقصود هو «واليت صدر بتحديدها قرار من رئيس
جملس الوزراء»؟ ألن هناك إشكالية عندما نقول «واليت يصدر بتحديدها
قرار ،»...معنى ذلك أن املزايا والرواتب العالية ستستمر يف اهليئات إذا صدر
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قرار عن رئيس الوزراء ،وسيكون هناك فرق يف املزايا والرواتب بني
اخلاضعني لديوان اخلدمة املدنية وهذجل اهليئات؟ أرجو توضيح هذا األمر،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مواد املرسوم بقانون ختالف اهلدف من إصدار
هذا املرسوم ،ألن اهلدف من املرسوم هو الت فيف من األعباء املالية على 32
ميزانية الدولة ،ولكن عندما نأتي ونفرق بني الفئة احلالية اليت تشكل عبئًا
ماليًا على ميزانيـــة الدولة فلن ميسها هذا املرسوم بقانـــون ،وسيكون هناك
ــ كما ذكرت األخت الدكتورة بهية اجلشي ــ عدم توازن بني السابقني
والالحقني ،وخاصة أن املرسوم بقانون ليس فيه أثر رجعي وقمنا باستثناء
املوظفني احلاليني .بالنسبة إا اجلهات احلكومية اليت استثنتها املادة 35
األوا ،هناك مؤسسات ال تتبع احلكومة وإن كانت ميزانيتها من ميزانية
الدولة مثل ديوان الرقابة املالية ،هيئة تنظيم سوق العمل ،وغريهما من هيئات
أخرى مستقلة ،فهل سيسري عليها هذا املرسوم؟ ألننا عندما نقول إن ميزانية
هذجل اجلهات احلكومية تأتي من ميزانية الدولة ،نعم ،هناك بعض
املؤسسات ال تعترب تابعة للحكومة وعلى رأسها ديوان الرقابة املالية ،وميزانية 22
هذا الديوان تأتي من ميزانية الدولة ،ونعرف أن رواتب املوظفني هناك عالية،
فهل سيطبق عليهم هذا املرسوم بقانون؟ املوظفون احلاليون سيتمتعون باملزايا
واملوظفون اجلدد سي ضعون هلذا املرسوم بقانون ،إذن هناك إشكالية
قانونية ودستورية يف املرسوم بقانون ،ألن اهلدف ــ كما أوضح ديوان اخلدمة
املدنية ــ هو حتقيق املساواة بني اجلميع ولكن تطبيقه على أرض الواقع 25
سيوقعنا يف مشكلة قانونية ودستورية ،وأيضًا مل حنقق اهلدف من إصدار
هذا املرسوم ،ألن هناك بالفعل موظفني يعملون يف جهات مستقلة يستلمون
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رواتب عالية ومضاعفة أضعافًا من املوظف اخلاضع لديوان اخلدمة املدنية،
وتنظم هذجل اهليئات شؤون مرتبات املوظفني ومزاياهم ولوائحها اخلاصة
وبعضها يف قوانينها اخلاصة ،فبالتالي اهلدف األساسي الذي أشار إليه ديوان
اخلدمة املدنية من إصدار هذا املرسوم لن يتحقق على أرض الواقع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالفعل ــ كما ذكرت األخت الدكتورة بهية 32
اجلشي واألخت لولوة العوضي ــ أن هذا املرسوم سيسبب خلالً وظيفيًا ،ويف
الوقت نفسه سيكون هناك متييز بني املوظفني ،وهذا سوف يؤدي إا وجود
مشكلة دستورية وقانونية .وهذا املرسوم سيطبق على املوظفني حلني انتهاء
مدة خدمتهم ،وال نعرف متى ستنتهي مدة خدمتهم فمن املمكن أن تكون
بعد  22أو  32سنة ،وهل املوظفون اجلدد سيوافقون على أن هناك موظفًا يف 35
نفس الدرجة يستلم عشرة آالف بينما موظف آخر يستلم ألف دينار وهما يف
نفس الدرجة؟! فهذا غري صحيح ،أعتقد أن هناك خلالً يف هذا املرسوم
ولكن ال ندري ماذا نفعل؟ هل نعيد املرسوم إا اللجنة أم ماذا؟ ال أعلم،
وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة هذا املرسوم جاء حلاجة ضرورية25 ،
وخصوصًا أنه أصبح هناك تفاوت كبري بني الوظائف املدنية التابعة لديوان
اخلدمة املدنية وبني اهليئات املستقلة ،فوجد املوظفون يف احلكومة أن هناك
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 75

2232/2/22م املضبطة 31

فراغًا كبريًا بني املزايا ،ولكن أعتقد أن هناك مراعاة لبعض األمور ،ألن
هناك الكثري من األشياء ذكرت يف تقرير اللجنة على سبيل املثال «منح
عالوة السكن للمواطنني ،والتأمني الصحي للموظف وعائلته» ،أعتقد أن
وزارة اخلارجية تعمل بهذا النظام ،وأيضًا جملسكم املوقر يعمل بهذا
النظام ،وهناك توجه ا ن إا تعميم التأمني الصحي يف املستقبل على وزارات 5
احلكومة ،ولكن بالنسبة إا مسألة عضوية النادي الصحي ،فأنا أتفق مع
اإلخوة يف أنه ال يصح ألن أسعار عضوية هذجل األندية مرتفعة ومن املمكن أن
تكون أعلى من راتبه ،أما بالنسبة إا نظام االدخار ودفع رسوم املدارس
أيضًا ال ينطبق على السلك الدبلوماسي وهم تابعون لديوان اخلدمة املدنية.
أرى أن يف بعض األمور البد أن يكون هناك متييز ألن طبيعة أعمال بعض 32
الوظائف حتتا إا التمييز ،على سبيل املثال ال ميكن أن أبعث دبلوماسيًا
إا اخلار وال أوفر له التأمني الصحي ،وال أوفر التعليم ألبنائه ،فهذا غري
منطقي .أنا مع املرسوم ألنه حياول أن حيل مشكلة معينة وهي أن هناك بعض
األش ا

ال يرغبون يف العمل احلكومي ،ألن رواتبهم قليلة ويلجأون إا

املؤسسات ،فال أعرف كيف خنر من هذا املوضوع؟ وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
22

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية عندما حبثنا املرسوم بقانون يف اللجنة
وجدنا فيه املربرات اليت جتعلنا نعرضه على السلطة التشريعية .اإلخوة يف
ديوان اخلدمة املدنية شرحوا لنا مدى احلاجة إا مضامني ما ورد يف هذا
املرسوم ،وطلبنا من اإلخوة مذكرة إيضاحية بالنسبة إا املوظفني اخلاضعني

ألحكام قانون اخلدمة املدنية ،وكذلك العاملون يف اهليئات املستقلة الذين 25
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خيضعون ألنظمة ولوائح خاصة .بالنسبة إا ما تطرقت إليها األخت الدكتورة
بهية اجلشي وأيدتها األخت لولوة العوضي ،حنن ناقشنا هذا املوضوع يف
اللجنة ،ويف هذا اجلانب حنن نرجع إا أن هناك عالقة بني املوظف واجلهاز
احلكومي ،ويف الوقت ذاته هناك بعض املوظفني عملوا بناء على عقود مربمة
بني هذجل اجلهة واملوظفني ،ولوال وجود هذجل امليزات املنصو

عليها يف العقد 5

ملا التحق هؤالء املوظفون بهذجل اهليئات ،وهذجل امليزات اليت تكلمنا عنها وهي
سبع ميزات :التأمني ،بعض العالوات اخلاصة وغري ذلك ،ولذلك مت هذا
العقد بإرادة املتعاقدين لوجود هذجل املزايا .وأيضًا وجدت أن املادة  33من
الدستور تكلمت عن هذجل احلقوق املرتتبة هلؤالء املوظفني ،وجاءت أيضًا بناء
على قوانني سابقة نظمت منح مثل هذجل املكاسب ،وبالتالي حنن مل نفضل أن 32
ننتقص من هذجل احلقوق اليت أصبحت مبثابة احلق املكتسب هلم خالل هذجل
الفرتة وحيظون بهذجل امليزات .ووجدنا أيضًا أن هناك تفاوتًا كبريًا بني من
يعمل يف اهليئات اخلاصة ومن يعمل يف القطاع احلكومي اخلاضع ألحكام
قانون اخلدمة املدنية ،فاملساواة مطلوبة ،وأيضًا ذكرت هذجل األمور يف
مرئيات حوار التوافق الوطين حول املكافآت واملزايا أيضًا اليت متنح كمبدأ 35
عام كأن تُمنح يف هذا السقف درجة أعلى وهناك متنح درجة أقل ،وحنن
تكلمنا مع اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية يف هذا املوضوع ،ولكن بشكل
عام مستوى املوظف يف اهليئات املستقلة أعلى من مستوى املوظف من
احلكومة بالنسبة إا مقدار التقاضي ،ولكن هناك نسبة بسيطة من
املوظفني يف القطاع احلكومي رواتبهم أعلى من املوظفني يف اهليئات 22
املستقلة ،وبالتالي كانت النظرة العامة أن الكل حيظى بنفس املستوى بدون
فوارق ،وهذا ما خنط له يف املستقبل ،وهناك نقطة مهمة جدًا ذكرت يف
مذكرة ديوان اخلدمة املدنية يف الصفحة  133أن هذا املرسوم يتفق مع نص
املادة  3من قانون اخلدمة املدنية الصادر مبرسوم قانون رقم  31لسنة 2232م
بشأن سريان أحكامه على مجيع املوظفني يف مجيع اجلهات احلكومية...إا 25
آخرجل ،مما يعين فيما يتعلق باملزايا أنهم سوف خيضعون ألحكام قانون
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اخلدمة املدنية ،أما بالنسبة إا سري العمل يف هذجل اهليئات اخلاصة فسوف
يكون حتت إدارتها ورقابتها ،ولذلك حنن رأينا يف اللجنة أن استثناء املوظفني
القدامى يف هذا املرسوم جاء يف حمله نتيجة هلذجل املربرات ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مجال حممد ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة حاولت أن أجد يف التقرير اهليئات
أو اجلهات احلكومية اليت ينطبق عليها هذا التعديل .ذكر اإلخوة يف ديوان 32
اخلدمة املدنية يف التقرير أن هناك  23هيئة ،أمتنى على اإلخوة يف ديوان
اخلدمة املدنية أن يعرضوا هذجل اهليئات كي نعرف مدى التأثري العكسي
السليب هلذا املرسوم على تلك اهليئات .هذا املرسوم ــ حبسب فهمي ــ جاء
ليساوي رواتب املوظفني العموميني يف احلكومة مع رواتب املوظفني يف ديوان
الرقابة املالية أو يف البنك املركزي أو غريهما من املؤسسات املهمة اليت ال 35
ميكن استقطاب موظفني هلا إال برواتب خاصة .كانت فلسلفة إنشاء اهليئات
يف البحرين هي اخلرو من نطاق سيطرة ديوان اخلدمة املدنية حتى نستطيع
أن نستقطب األش ا

املتميزين ونضعهم يف املكان املناسب ،والذي كان

يتعذر حدوثه ضمن الفلسفة السابقة أن هذجل الرواتب حمدودة وقليلة وإا
آخرجل ،وبالتالي اجتهنا إا اهليئات ،وا ن نأتي ونقول إن هذجل اهليئات تكلف 22
الدولة كثريًا! هذا صحيح ،مل نكن سننشئ هذجل اهليئات إال لن ر من
نطاق اخلدمة املدنية وما يلزمه علينا هذا القانون .املوضوع ليس موضوع
كلفة ،املوضوع جيب أن يدرس ،هل ما يعطى هلذا الش ص يتساوى مع
حجم املسؤولية والعمل املوكل إليه أم ال؟ ال ميكن أن أقارن مديرًا يف إدارة
صغرية مع مسؤول يف مؤسسة كبرية جملرد أنه متت تسميتهما مبديرين25 ،
فاملسؤولية ختتلف ،مسؤولية املدير يف البنك املركزي ويف ديوان الرقابة
املالية ويف غريها من اهليئات ختتلف عن مسؤولية ذلك املدير يف اجلهة
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األخرى ،والت وف من أن نرجع مرة أخرى وخنفض من مستوى كفاءة
العاملني احلكوميني ،وهذا جهد كان هدفًا أساسيًا للتحول إا اهليئات،
وإجياد هذين النوعني من الرواتب أو املكافآت يف املؤسسة الواحدة ،موظف
مسؤول يؤدي العمل نفسه الذي يؤديه زميله ولكنه يتقاضى ضعفي ما
يتقاضاجل ذلك الش ص ،وأعتقد أن الدستور واملنطق والعلم وأي أحد ال يقبل 5
أن يكون هناك موظفان يؤديان العمل نفسه ولكن من سوء حظ أحدهما أنه
تعني بعد تاريخ معني وا خر تعني قبل تاريخ معني ،وهما يؤديان املسؤوليات
نفسها ولكنْ راتباهما خمتلفان ،فأعتقد أن احلل ليس هو هذا املرسوم،
احلل هو يف حتديد هل هناك كفاءة يف تقديم اخلدمة أم ال؟ ومن قال إن
خضوعهم لديوان اخلدمة املدنية سريفع مستوى الكفاءة؟ حنن مجيعنا 32
نتحدث بصراحة عن ضعف أداء الوزارات احلكومية ،وعن املستوى العالي
لبعض اهليئات اليت خرجت من حتت مظلة ديوان اخلدمة املدنية ،ونأتي ا ن
بعد أن حسّنا من الكفاءة ونعيدهم مرة أخرى! أعتقد أننا بذلك نرجع
خطوات إا الوراء ،يف حني أننا تقدمنا يف السنوات العشر املاضية بإنشائنا
هذجل اهليئات وإعطائها االستقاللية الكافية وتقدمينا خدمات على مستوى 35
عالٍ .ال أميل إا املوافقة على هذا املرسوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالعزيز حسن أبل.
22

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن أدلي برأيي أحببت أن أذكر أنين أتفق
مع ما طرحه أخي مجال ف رو ،وأعتقد أن ما قاله هو الكالم املنطقي الذي
جيب أن تناقش به األمور ،فال ينبغي أن ننظر إا املسائل ا ن من خالل ردود
أفعال ما حدث ،وأؤكد موضوع ردود األفعال ملا حدث خالل عام 2233م25 ،
هناك أخطاء حدثت وجيب معاجلتها ولكن جيب أال يعاجل خطأ خبطأ .يف
تقديري أن هذا املرسوم ــ مع كل احرتامي وتقديري ملن تفضل به وقدمه
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واقرتحه ــ يهدف إا حتديد شيء معني جملرد عدم قناعة ا خرين بأن
املؤسسات اخلاصة أو شبه احلكومية اليت تقرتب يف أدائها من القطاع
اخلا

جيب إعادتها إا وضع معني حبكم أننا نؤمن باملساواة ،كلنا نؤمن

باملساواة ولكن أعتقد أن ما جيري ا ن ليس مساواة .سأعلق فق على املادة
الثانية اليت تقول :نريد من لديه عقد ،والعبارة هنا تقول حتديدًا« :بالرواتب 5
اليت يتقاضونها بصفة ش صية» ،ألنه يراد أن يقال إن الرئيس التنفيذي يف
مؤسسة معينة لن نتعامل معه ا ن إال بصفته الش صية ،وبعد انتهاء فرتة
التعاقد معه سوف نعود لنتحدث عن املنصب وليس الصفة الش صية ،وأعتقد
أن هذا ال يصح؛ ألنه ال يرضيين أنه ألنين أعطيت حبرينيًا  1آالف يف مؤسسة
معينة ويقوم جبهد ــ كما تفضل األخ مجال ف رو ــ يتفوق كثريًا على مدير 32
يف وزارة معينة ،آتي وأقول إن الـ  1أو  1أو  32آالف دينار جيب أال أعطيه
إياها ا ن وجيب أن أجعلها بصفة ش صية ،ثم أخفض كلفة الرئيس
التنفيذي يف مؤسسة معينة مثل طريان اخلليج أو ممتلكات أو ما شابه ،ألنه
جيب أن أعود إا الوزارات ،أعتقد أن هذا غري صحيح؛ ألنه ــ أوالً ــ مل
تستقطب الكفاءات ،وثانيًا :أن ذلك حيدث انطباعًا بأنه إذا كان هناك 35
ش ص متميز وأصبح رئيسًا تنفيذيًا يف مؤسسة معينة ،فمن املفرتض أال يأتي
إا املؤسسة احلكومية وجيب أن يذهب إا القطاع اخلا  ،يذهب إا بنك
أو مصرف أو شركة استثمارات ،ألنه سوف يعطى راتبًا أعلى ،وبالتالي أفرغ
املؤسسات احلكومية من الكفاءات اليت يستقطبها ا ن القطاع اخلا
سواء يف املصارف أو يف شركات التأمني ،وأعتقد أن هذا التوجه 22
االسرتاتيجي خاطئ ،والتوجه الصحيح هو أن أنافس املصارف يف الكفاءات
البحرينية اليت تستقطبها وأدخلها يف اهليئات بنفس املستوى والرواتب ألنه يف
األخري ــ باعتباري اقتصاديًا ــ أرى أن ما يعطى للبحرينيني سوف يذهب إا
االقتصاد ،وسوف يستثمر يف الدائرة االقتصادية سواء يف اجملال
االستهالكي أو غري ذلك ،وبالتالي حرمت االقتصاد من املبالغ اليت سأرجعها 25
إا الدولة من الناحية العملية ،ألني أقول إنين لن أعطيه إياجل ألنه يعمل يف
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دائرة حكومية ،إذا كانت اإلدارة احلكومية تعمل بنفس معايري القطاع
اخلا

فإنه جيب أن تكون الرواتب بنفس مستوى ما يدفع يف القطاع

اخلا  ،وأعتقد أن ما أشار إليه األخ مجال ف رو خبصو

املصرف

املركزي صحيح ،فالعديد من الطاقات والقدرات هجرت املصرف املركزي
وذهبت إا مؤسسات مالية واقتصادية يف البحرين ،ولكن ظلوا يف خدمة 5
البحرين ،فلماذا آتي إا املؤسسات احلكومية ا ن وأُخر هذجل املادة؟
وسأستثين مَن لديهم عقود ألني أحرتم مبدأ احلق املكتسب ،ولكن فيما
بعد سوف أخفض رواتبهم ،أعتقد أن هذا اجتاجل اسرتاتيجي خاطئ متامًا
ومبين على ردود أفعال ملا حدث يف عام 2233م وجيب أال تبنى املعاجلة على
ردود أفعال ،ألن ما قام بتوريطنا يف هذا املوضوع هو ردود األفعال غري 32
املنضبطة وغري املدروسة ،ولذلك ــ معالي الرئيس ــ سأقف وأصوت ضد هذا
املرسوم ،وأمتنى على اجمللس إما أن يعيدجل إا اللجنة ملزيد من الدراسة وإما
أن يرفضه ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا رجعنا إا رأي ديوان اخلدمة املدنية املرفق
بتقرير اللجنة فسنجد أن هذا الرأي ينقسم إا جزئيتني :يف اجلزئية األوا 22
أوضح الرأي أن اهلدف من إنشاء اهليئات هو الت فيف من األعباء املالية على
امليزانية العامة للدولة عن طريق استقالليتها وحتمل مصروفاتها ،يف حني أن
الواقع يشري إا أن اهليئات باتت تشكل عبئًا على امليزانية نظرًا إا ارتفاع
نسبة الرواتب واملزايا املالية اليت تعطى لبعض اهليئات واليت تتجاوز ما هو
معمول به على النحو الذي ورد تفصيالً .ويف اجلزئية الثانية أوضح الرأي أن 25
هذا املرسوم بقانون سيعاجل وضع بعض موظفي اهليئات ممن تقل رواتبهم عن
أقرانهم التابعني لقانون اخلدمة املدنية ،ومل أجد يف التقرير مَن هؤالء
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املوظفني الذين يعنيهم رأي ديوان اخلدمة املدنية ،والدولة عندما أنشأت
اهليئات ومنحت هذجل املزايا واملرتبات الض مة ،كان هناك خطأ ترتب عليه
وجود متييز بينهم وبني موظفي الدولة ،وهذا نقر به ،فهناك متييز ،وال نقول
إن كل املؤسسات ناجحة وليعذرني األخ مجال ف رو ،ففي بعض املؤسسات
ثبت أن املوظف ال يقوم فيها مبا يقوم به حتى املوظف العادي يف األجهزة 5
احلكومية اليت تتبع ديوان اخلدمة املدنية ،وكلنا يعلم ذلك ،واخلطأ الذي
حدث جيب أال نعاجله خبطأ آخر ،وأنا مع األهداف اليت وردت يف رأي ديوان
اخلدمة املدنية ،ولكن التطبيق لن يأتي مبا حيقق اهلدف املرجو من هذا
الرأي أو مبعاجلة مشكلة على أرض الواقع ،فهناك مؤسسات كبرية
ومرتباتها تفوق  32آالف دينار و 35ألف دينار ،وهي تتجاوز مرتب وكيل 32
وزارة أو حتى الوزراء ،مل حتقق النتيجة املرجوة منها ،فأغلبهم حباجة إا
دعم ،وتقرير ديوان الرقابة املالية أوضح أوجه الفساد وامل الفات اليت
يرتكبونها ،ويف الوقت نفسه هناك موظفون يف وزارات الدولة يتقاضون أقل
مما يتقاضونه وليس عليهم غبار .هناك مشكلة ،والكالم الذي ذكرته
األخت دالل الزايد خبصو

احلقوق املكتسبة ،نعم ،هناك حقوق مكتسبة 35

هلؤالء ،وال جيوز املساس بها ،كيف حنل اإلشكالية الدستورية والقانونية
يف هذا املرسوم بقانون ،سيرتتب على ذلك أن املرسوم بقانون مل حيل
املشكلة اليت أشار إليها ديوان اخلدمة املدنية من أن هناك نزيفًا يف ميزانية
الدولة بالنسبة إا رواتب ومزايا املوظفني الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو
مناصب عليا يف بعض املؤسسات اليت مت إنشاؤها وكانت عبئًا على املواطن 22
البحريين ،نعم هناك مشكلة ،ولكن ال أحل مشكلة ــ كما تفضل األخ
الدكتور عبدالعزيز أبل ــ مبشكلة أخرى يرتتب عليها متييز بني من مت تعيينه
يف فرتة معينة ومن سيتم تعيينه يف فرتة الحقة ،هذا املرسوم حيتا إا دراسة
مستفيضة ،وإذا كانت هناك عقود لبعض املوظفني يف هذجل اهليئات فتدرس
عقودهم ،ويُبني لنا حجم هذجل العقود وحجم هذجل املرتبات ،وكما وافقنا على 25
مراسيم سابقة ترتبت عليها أضرار على الدولة وعجز يف ميزانية الدولة فإنه
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سيرتتب على هذا املرسوم بقانون إجياد متييز بني املوظفني ،وسيطعن عليه
الحقًا بعدم املساواة ،فال خنر من مشكلة ونقع يف مشكلة أخرى ،علينا
التأني يف دراسة هذا املرسوم بقانون ،وأكرر مرة أخرى ،أنا مع اهلدف الذي
يرمي إليه ديوان اخلدمة املدنية ،ولكن نصو

املرسوم بقانون ال تؤدي إا
5

الرأي الذي أرادجل ديوان اخلدمة املدنية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
32

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،من الواضح من مداخالت اإلخوة أن لديهم
بعض االستفسارات ويريدون توضيحًا أكثر فيما يتعلق بهذا املرسوم،
وحفاظًا على وقت اجمللس دوّنا أغلب املالحظات اليت تفضل بطرحها اإلخوة
األعضاء ،ومن املمكن أن نعيد املرسوم بقانون إا اللجنة حتى نستوضح مع

ديوان اخلدمة املدنية بعض النقاط اليت أُثريت وبالذات فيما يتعلق بالعقود يف 35
اهليئات ويف نطاق تطبيق هذا املرسوم ومدى سلبياته يف املستقبل سواء على
أداء املوظفني أو على الدولة ككل .فإذا مسح لي اجمللس حنن نطلب
اسرتداد التقرير لإلجابة عن استفسارات األعضاء يف هذا اجلانب ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على طلب رئيسة اللجنة اسرتداد التقرير؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل ا ن إا البند التالي من جدول األعمال واخلا
مبناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون املرأة والطفل خبصو
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قانون بإصدار قانون الطفل ،املعد يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من
جملس النواب .وأطلب من األخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة
التوجه إا املنصة فليتفضل.
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

32

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.
35

(انظر امللحق  /5صفحة )141
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

22

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدينا مادتان ،مادة مستحدثة أجري عليها
بعض التعديل ،ومادة أخرى كانت توصيتنا بشأنها هي احلذف .املادة (335
املستحدثة 57 :بعد التعديل) :توصي اللجنة باملوافقة على هذجل املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

32

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذجل املادة .وننتقل إا املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة ( 331املستحدثة 13 :بعد التعديل) :توصي اللجنة حبذف هذجل 32
املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذجل املادة؟

35

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذجل املادة؟

22

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذجل املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع

القانون .فهل نصوّت على املشروع يف جمموعه ا ن؟ تفضل األخ مجال 25
عبدالعظيم درويش املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املفرتض ا ن أن يتم التصويت على
املشروع بصفة نهائية ،ألنه متت املداولة األوا ومت التصويت على املشروع يف 32
جمموعه ،وهذجل كانت املداولة الثانية ،ويف املداولة الثانية يتم التصويت
بصفة نهائية على املشروع ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يعين هل نأخذ موافقة اجمللس على املشروع بصفة نهائية أم
ال؟ تفضل األخ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانوني
للمجلس.

5

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،سابقًا مت أخذ موافقة اجمللس على مشروع
القانون يف جمموعه ،وانتهت املداولة بهذجل املوافقة ،أعين املداولة األوا ،ويف
الفرتة اليت تسبق حتديد موعد أخذ الرأي النهائي تقدّم األعضاء بطلبات

إعادة مداولة بالنسبة إا بعض املواد ،وا ن انتهت مناقشة طلبات إعادة 32
املداولة بالنسبة إا كل املواد اليت قُدِّم فيها طلب إعادة مداولة ،فإذن يُؤخذ
ا ن الرأي النهائي بالنسبة ملشروع القانون وينتهي األمر.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يؤخذ الرأي النهائي مناداة باالسم أم بشكل عادي؟

35

املستشار القانوني للمجلس:
يؤخذ الرأي النهائي بشكل عادي ،واألغلبية املطلوبة هي أغلبية
األعضاء احلاضرين ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف جلسة
سابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
25

(أغلبية موافقة)
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