كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
5

والنواب.
 - 4السيد مجا عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أو .
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الصناعة والتجارة:
-السيد محيد يوس رمحة الوكيل املساعد للتجارة الحملية.

01

 من وزارة املالية:
السيد حممد أمحد حممد مدير بدارة امليزانية. من وزارة العد والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

05

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من شركة ممتلكات البحرين القابضة:
السيد علي أمحد رمحة من قسم االستثمار.41
كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـدان ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــدان احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هياـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هياــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 45
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
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الرئيـــــــــــــــس:
بسم ان الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة التاسعة من دور االنعقاد العادي
الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بـتالوة أمسـاء األعضـاء املعتـ رين،
والغــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .دفضــل األ عبـــداجلليل ببـــراهيم ل يريــ
5

األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة ان وبركاده ،وأسعد
ان صباحكم بكل خري ،اعت ر عن حضور ه ه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :سعود عبدالعزيز كانو ،ومحد مبارك النعيمي ،وخالد 01
عبدالرسو ل شري  ،وخالد حسني املسقطي للسفر خارج اململكة،
وعبدالرمحن ببراهيم عبدالسالم لظرف صحي يارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا05 .
وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ دفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة ان وبركاده،
بالنسبة بىل شطب مداخليت يف اجللسة السابقة بتاريخ 4104/04/01م ،فإن
أحتفظ على ه ا الشطب ،وذلك ألن بحدى وسائل اإلعالم املقروءة قامت
بتحري

ودأويل مداخليت سواء بالنسبة بىل حوار التوافق الوي

احلوار املردقب ،ونسبت بليّ قوالً مل أقله بيالقًا بشأن دوصي

األو أو
احلوار 45

القادم ،وكأنه رفض م  ،كما قامت بتحري مداخليت بشأن استفسارادي
عن لثار احلوار األو يف ظل احلوار املردقب ،وقد مت حتويل ه ا التحري
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والتأويل بىل القنوات الفضائية اليت ذهبت بىل حد االفرتاء عليّ ،وعليه فإن
قرار الشطب يساعد ه ه الوسائل اإلعالمية على االستمرار يف ه ا النهج،
وهي اليت يقع على عادقها صياغة رأي عام دائم ومستنري ،ملا له من دأثري على
دوجهات ه ا الرأي ،مدعمًا باحلقيقة والعدالة والعد اليت ليس كمثلها
شيء .وأيضًا لدي مالحظات على املضبطة السابقة يف الصفحتني  03و5 24
وسأزود بها قسم املضبطة والطباعة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًًا ،أود أن أبيّن أن شطب املداخلة كان بسبب خروج املداخلة عن
موضوع بنود جدو األعما  ،ولكن يؤسف أن بعض وسائل اإلعالم املقروءة 01
واملرئية بالفعل قد أساءت فهم مداخلة األخت لولوة العوضي ،وأعطت
االنطباع بعكس ما كانت دع  ،ل ا أمتنى على وسائل اإلعالم أن دنقل ما
يدور حتت قبة ه ا اجمللس بدقة وموضوعية مقدرًا الرسالة النبيلة اليت دقوم
بها ه ه الوسائل يف دنوير الرأي العام ونقل احلقائق ،ه ا للتوضيح فقط .هل
05

هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن دقر املضبطة مبا أجري عليها من دعديل .لدينا بيان مبناسبة 41
استضافة مملكة البحرين لقمة جملس التعاون لدو اخلليج العربية الثالثة
والثالثني .دفضل األ عبداجلليل ببراهيم ل يري

األمني العام للمجلس

بقراءده.
45

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة استضافة
مملكة البحرين لقمة جملس التعاون لدو اخلليج العربية الثالثة والثالثني:
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مبناسبة استضافة مملكة البحرين لقمة جملس التعاون لدو اخلليج العربية
الثالثة والثالثني ،اليت دبدأ أعماهلا اليوم االثنني الرابع والعشرين من ديسمرب
4104م ،ودستمر حتى يوم غد؛ يسر جملس الشورى أن يعرب عن صادق
أمنياده بأن يوفق ان سبحانه ودعاىل قادة دو اجمللس يف ه ه القمة للخروج
بقرارات دفضي بىل دعم العمل املشرتك ،ودسهم يف حتقيق مزيد من اخلطوات 5
اهلادفة بىل الوحدة والتكامل والرتابط للوصو بىل االحتاد املنشود .بن
جملس الشورى وهو يتابع باهتمام البنود املدرجة على جدو أعما القمة
اخلليجية ،والقرارات اليت من املنتظر أن دتمخض عنها ،ليشيد بالرؤى
الصائبة ،والعمل اجلاد واحلكيم ،حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن
عيسى ل خليفة عاهل البالد املفدى ،وبخوانه قادة دو اجمللس حفظهم ان 01
ورعاهم ،واليت دعرب بصدق عن دطلعات ولما شعوب املنطقة ،يف دطوير
العمل اخلليجي املشرتك ،وجعله كيانًا واحدًا حيقق األمن واالستقرار لدو
املنطقة ،ومجمعها على اخلري ،مثمنًا الدعم الالحمدود من قبل أصحاب
اجلاللة والسمو قادة دو جملس التعاون لدو اخلليج العربية للمجالس
التشريعية بدو جملس التعاون لدو اخلليج العربية لتكون مشاركًا فاعالً 05
يف رسم السياسات اليت ددعم مسرية جملس التعاون ،ودسهم يف حتمل أعباء
املرحلة احلالية واملستقبلية ،داعيًا هل ه القمة بالنجاح والتوفيق ،حتقي ًقا آلما
ويموحات شعوب دو اجمللس ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما دمنا يف قراءة البيانات اليت دواكب ما
يدور حولنا من مناسبات يف ويننا الغالي البحرين ،أدعو ان أن مجعل ه ه 45
املناسبات خريًا علينا مجيعًا ،وأن مجعل قدوم قادة دو جملس التعاون
مباركًا علينا ،حنن شعب حنلم بلقائهم من أجل حتقيق أهدافهم اليت هلا
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ال وسهالً بأحبتنا
األثر الكبري يف استقرار خليجنا ،خليج اخلري والعطاء ،فأه ً
يف البحرين اليت حتبهم مجيعًا .كما لدي كلمة شكر أنقلها بىل جاللة
امللك ــ حفظه ان ــ من أغلب أبنائه وأولياء أمورهم من ذوي اإلعاقة القادرين
على التعليم يف اجلامعات ومواصلة الدراسات العليا ،فقد أثلج صدورهم
مشوهلم باحلصو على الدعم املالي أسوة بأي مواين؛ ألنهم حيتاجون بليه5 ،
وحياولون أن يكون ه ا العلم سالحهم كي يشقوا يريقهم ،يريق
املستقبل ،فاملرسوم امللكي سيساعد الكثريين يف احلصو على املؤهالت
العلمية ،وهو الوق

الوحيد يف مملكة البحرين باسم والدنا ووالد اجلميع

املغفور له بإذن ان دعاىل الشيخ عيسى بن سلمان ل خليفة أمري البالد الراحل
ــ ييّب ان ثراه ــ ال ي جاء ملساعدة الحمتاجني يف احلصو على التعليم 01
اجلامعي ومواصلة الدراسات العليا ،وال ي ال يفرق بني أي مواين بل جاء
ليحقق الكثري من أهدافهم العلمية وي لل الكثري من الصعوبات االقتصادية
اليت دق

دون حتقيق ما يطمحون بليه من درجات علمية ،فشكرًا جلاللة

امللك على ه ا الصرح العلمي ال ي أسعد الكثريين من أبناء ه ا الوين،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ما ذكرده األخت منرية يعرب عن شعور اجلميع يف ه ا
اجمللس .لدينا بيان لخر بالتهناة بعيد امليالد اجمليد ،وقرب حلو العام
امليالدي اجلديد .دفضل األ عبداجلليل ببراهيم ل يري

األمني العام 41

للمجلس بقراءده.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بالتهناة بعيد امليالد
اجمليد ،وقرب حلو العام امليالدي اجلديد :مبناسبة قرب حلو العام امليالدي 45
اجلديد؛ يطيب لنا يف جملس الشورى أن نرفع أمسى ليات التهاني
والتربيكات بىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى ل خليفة
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ملك البالد املفدى ،وبىل صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان
ل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،وبىل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن
محد ل خليفة ولي العهد األمني نائب القائد األعلى حفظهم ان ورعاهم،
وبىل شعب البحرين الكريم والعامل أمجع ،داعني املوىل العلي القدير أن
يكون عامًا حافالً بالعطاء واإليازات للسري حنو حتقيق التطلعات اليت 5
نسعى بليها مجيعًا على الصعد كافة من أجل مزيد من التطور والنماء  .كما
ال يفودنا أن نتقدم مبناسبة أعياد امليالد اجمليدة ومولد السيد املسيح عيسى
عليه السالم بأحر التهاني والتربيكات بىل مجيع بخواننا املسيحيني يف
مملكة البحرين ودو العامل كافة ،داعني املوىل العلي القدير أن يعيد ه ه
املناسبة على مجيع املسيحيني والعامل أعوامًا مديدة باخلري والربكات.

01

منتهزين ه ه املناسبات الكرمية لإلعراب عن لمالنا ودطلعادنا بىل أن دسود
قيم اخلري والتسامح والحمبة واإلخاء بني ب

البشر كافة ،وأن يعم األمن

والسالم ربوع العامل أمجع ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أحببت أن أشكر معاليكم وأعضاء
اجمللس الكرام على ه ه التهناة الرقيقة اخلاصة باملسيحيني ،كما ال 41
يفود

أن أقدم شكري بىل جاللة امللك ،وبىل القيادة الرشيدة وعلى رأسها

صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان ل خليفة رئيس الوزراء،
وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد ل خليفة على رعايتهم
الكرمية لألقليات يف البحرين مبن فيهم املسيحيون واليهود ،على صغر
نسبتنا يف البحرين ــ وحنن مواينون ــ لكن كان هناك اهتمام دائم باجلالية 45
املسيحية يف البحرين على مدى السنني ،وقد عرفت البحرين يوا عمرها يف
اخلليج ويف الدو اجملاورة بتفاهم األديان ورعاية ه ا املبدأ ،بذا أردتُ أن
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أمسيه به ه الطريقة ،ولكننا يف البحرين مل حنس أبدًا بأن هناك أي فرق
بني مسيحي أو مسلم أو يهودي ،ووجودي أنا يف جملس الشورى هو أكرب
دليل على رعاية جاللة امللك جلميع األديان يف البحرين ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت هالة ه ه هي البحرين ،بلد التسامح كانت وستبقى
بن شاء ان .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص بالرسائل
الواردة ،دفضل األ عبداجلليل ببراهيم ل يري األمني العام للمجلس.

01

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى بليه جملس النواب
حو التالي :املرسوم بقانون رقم ( )39لسنة 4104م بتعديل بعض أحكام
املرسوم بقانون رقم ( )05بشأن جملسي الشورى والنواب .وقد متت بحالته بىل

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .واملرسوم بقانون رقم ( )24لسنة 4104م 05
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة 4114م بشأن الالئحة
الداخلية جمللس الشورى .وقد متت بحالته بىل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .واملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 4104م بتعديل املادة ( )0من
املرسوم بقانون رقم ( )31لسنة 4114م بشأن دنظيم صيد واستغال ومحاية
الثروة البحرية .وقد متت بحالته بىل جلنة املرافق العامة والبياة مع بخطار 41
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .واملرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 4104م
بتعديل بعض أحكام قانون املؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون
رقم ( )10لسنة 4111م .وقد متت بحالته بىل جلنة املرافق العامة والبياة مع
بخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .وقرار جملس النواب حو قرار
جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 45
رقم ( )17لسنة 4111م بشأن التأمني ضد التعطل .وقد متت بحالته بىل جلنة
اخلدمات ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا ببنادنا يالبات
جامعة البحرين ومرافقيهن ،مقدرين الدور ال ي دقوم به اجلامعة يف رعايتها
الكرمية واهتمامها املتواصل ،ال ي يؤكد الرؤية الثاقبة اليت دهدف بىل
دسخري مجيع اإلمكانيات هلن مبا يعود بالنفع على هؤالء الطالبات من خال

5

زياردهن امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى ،متمنني هلن
االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهن ومبرافقيهن مرة أخرى يف
جملس الشورى ،فأهال وسهال بكن .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو
األعما واخلاص مبناقشة دقرير جلنة بعداد مشروع الرد على اخلطاب
امللكي السامي .وأيلب من األ ببراهيم حممد بشمي مقرر اللجنة التوجه بىل 01
املنصة فليتفضل.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أيلب دثبيت التقرير يف املضبطة.
05

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على دثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

41

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم دثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )49
45

الرئيـــــــــــــــــس:
دفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عقدت جلنة الرد على اخلطاب امللكي
السامي  3اجتماعات ،باإلضافة بىل اجتماعات اللجنة املصغرة اليت وضعت
نص املسودة ،ومت التوافق عليها خال االجتماع الثالث ،واملسودة أمام
حضرادكم وهي املسودة األوىل ،وقد قامت اللجنة باإلضافة بىل االجتماعات 5
بإرسا دعوات بىل أعضاء اجمللس ألخ اقرتاحادهم وبضافادهم .ودوصي
اللجنة باملوافقة على مشروع الرد على اخلطاب امللكي السامي .وأمامنا النص
وقد وزع على األعضاء .واألمر مرتوك لسعاددكم ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت دال جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أشكر جلنة الرد على اخلطاب امللكي
السامي .لدي ثالث مالحظات :املالحظة األوىل :يف الصفحة  4من الرد يف 05
السطر  5ورد التالي« :وحتفظ للمواين حقوقه مبا فيها حرية التعبري عن
الرأي» ،وأعتقد أنه يكتفى بالنص على «وحتفظ للمواين حقوقه املكفولة
دستوريًا» باعتبار أن حقوق املواين ليست قاصرة على حرية التعبري عن الرأي
فقط .املالحظة الثانية :يف الفقرة األخرية من الصفحة نفسها ورد التالي« :بننا
على ثقة كبرية بأن ما سارت عليه مملكة البحرين يف معاجلة قضاياها من 41
خال ادباع أسلوب احلوار الوي

ودعم جاللتكم هل ا النهج ال ي بدأ من

العام 4100م» ،وأمتنى أن يشار بىل أن ه ا النهج متبع من دولي جاللة امللك
مقاليد احلكم ،فه ا كان نهج مشروعه اإلصالحي ،فال نقيده بالقو :
«من العام 4100م» .املالحظة الثالثة :يف الصفحة  3من الرد الفقرة  3ورد
التالي« :كما نعرب جلاللتكم عن حرصنا ،وبالتعاون مع جملس النواب 45 ...
واليت دعترب جتربة فريدة ومتميزة على مستوى العامل» ،أمتنى الوقوف هنا ،ثم
ذكرت اللجنة« :منوهني بالتعديالت الدستورية اليت مت بقرارها من قبل
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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جاللتكم» ،وأعتقد هنا أنه من األفضل ــ إلعطاء التعديالت الدستورية
حجمها وبيان دأثريها يف اجملا السياسي واجملا التشريعي يف البالد ــ أن
دكون للتعديالت الدستورية فقرة منفصلة ،ويتم على األقل وضع اإليار العام
ال ي به زيادة الصالحيات الربملانية يف مواجهة الصالحيات الرئاسية .كما أن
الرد مل يشمل عمل احلكومة املوقرة من خال ما قامت به باعتبارها سلطة 5
دنفي ية جتاه الوضع االجتماعي والسياسي واالقتصادي يف البلد ،فأمتنى أن
دفرد فقرة لعمل احلكومة ودطلعادنا جتاه األعما اليت قامت بها احلكومة.
لدي ه ه املالحظات وسوف أزود اللجنة بها ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرجو أن دكون املالحظات مكتوبة حتى حتا بىل اللجنة
لصياغة الرد بشكل نهائي .دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أدقدم بالشكر بىل جلنة الرد على 05
اخلطاب السامي وعلى حرفنة ورقي العبارات اليت مت انتقاؤها يف ه ا الرد،
وال عجب ياملا كانت الرئيسة هي األخت الدكتورة بهية اجلشي ،فاللغة
العربية قد صبت قالبًا حمكمًا يف مفردات ه ا الرد .ورغم ذلك لدي عدة
مالحظات ،وبعضها يتفق مع ما دفضلت به األخت دال الزايد .لدي مالحظة
أولية وهي أن خطاب جاللة امللك جاء أعم وأمشل فيما يتعلق بهموم املواين 41
البحري  .جاللة امللك يف الصفحة األوىل من خطابه ذكر املواين البحري ،
وقد دصفحت ه ا الرد ومل أجد به أي ذكر هلموم املواين البحري

اليت

يعيشها حاليًا ،سواء من بسكان أو دعليم أو صحة ،فالبد أن دكون هناك
مفردات دتعلق بتفصيل خطاب جاللة امللك يف حرصه ورعايته هل ا املواين.
نقطة أخرى ،البد أن دكون هناك مقارنة بني خطاب جاللة امللك وبرنامج 45
عمل احلكومة؛ ألن جاللة امللك عندما يلقي اخلطاب هنا فهو يلقيه بصفته
رئيس السلطة التنفي ية حبسب النص الدستوري ،ويكون الوزراء مسؤولني
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لدى جاللة امللك مبوجب نصوص الدستور ،أي أن امللك ميارس صالحيته
بواسطة وزرائه ويكونون مسؤولني أمامه وليس أمام رئيس احلكومة،
فامللك باعتباره رئيس السلطة التنفي ية هو مع

بربنامج عمل احلكومة،

مبعنى أن جملس الوزراء على استقاللية دامة يف بدارة شؤون البالد فامللك
يتوىل السلطة التنفي ية مع جملس الوزراء ،فعلى األقل دكون لدينا مداخالت 5
فيما يتعلق بربنامج عمل احلكومة ودطبيقه ولثاره على اخلطاب السامي.
ورغم وجاهة الرد ومفرداده وخمرجاده الراقية فإنه مازا يف بيار الرد
الربودوكولي ،ونأمل أن دكون ردودنا وخطابادنا ودعبريادنا متفقة مع الواقع
ال ي نعيشه ،فالبحرين دعيش اآلن مرحلة ختتل

عن املراحل السابقة،
01

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل األ عبدالعزيز حسن أبل.
05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة يف الصفحة  3من الرد يف الفقرة
 3حيث ورد التالي« :كما نعرب جلاللتكم عن حرصنا ،وبالتعاون مع جملس
النواب وكافة اجلهات احلكومية واألهلية ،»...والعبارة اليت أرى أنه ينبغي
دعديلها هي اليت دقو « :على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق
الوي

موضع التنفي » ،أعتقد أن الفقرات اليت أدت فيما بعد أكدت البدء يف 41

التطبيق ،فال ميكن أن نقو « :على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق
الوي

موضع التنفي » ثم نقو  :بنه مت القيام بتعديالت دستورية ومت بصدار

العديد من القوانني ،وأرى بعادة النظر يف ه ه الفقرة حبيث دكون العبارة

كالتالي« :على العمل لتعزيز مسرية اإلصالح يف دنفي دوصيات دقرير اللجنة
املستقلة لتقصي احلقائق ،واليت دعترب جتربة فريدة ومتميزة على مستوى 45
العامل» ونتوق هنا ،وعبارة« :منوهني بالتعديالت الدستورية اليت مت بقرارها
من قبل جاللتكم» أرى دعديلها ،ألن التعديالت الدستورية مت بقرارها من قبل
السلطة التشريعية والتصديق عليها كان من قبل جاللة امللك ،فالتعبري األدق
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هو...« :التصديق عليها من قبل جاللتكم واليت ستسهم يف دعزيز جتربتنا
الدميقرايية مبا يتالءم مع جوهر الدستور وميثاق العمل الوي » ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،دفضل األ نوار علي الحممود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على
اجلهد املب و يف بعداد الرد بشكل متميز .لدي عبارة أود بضافتها يف
الصفحة  5بعد عبارة «املعاهدات واالدفاقيات املنظمة حلقوق اإلنسان» وهي 01
«وفقًا لتعاليم ديننا اإلسالمي احلني » .ويف نهاية الفقرة  4من الصفحة 01
أود بضافة عبارة «واعتبارهم شريكًا يف بناء ودنمية الوين» لتصبح نهاية
الفقرة كالتالي« :نأمل أن نساهم من خالهلا وبالتعاون مع اجلهات املعنية
بالشباب يف اململكة لتحقيق ما دطمحون بليه جاللتكم وما نتطلع بليه جتاه
ه ه الفاة واعتبارهم شريكًا يف بناء ودنمية الوين» ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أخرى؟
41

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن سنحيل ه ه املالحظات بىل اللجنة لصياغة الرد بشكل نهائي.
وسنصوت على دوصية اللجنة .دفضل األ مقرر اللجنة.

45

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أشكر السادة األعضاء على مالحظادهم
القيمة واالقتناع بتقرير اللجنة ،ولدي استفسار :ه ه التعديالت ستوضع يف
الرد النهائي ،ويُرفع بىل مكتب اجمللس بن مل دكن هناك مالحظات أخرى،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :حبسب املادة  12من الدستور مجب أن
يُلتزم يف الرد مبا ورد يف اخلطاب السامي ،فقد استمعت بىل بعض املداخالت
اليت رمبا مل درد يف اخلطاب ،ومجب االلتزام مبا ورد يف املادة  .12ثانيًا :يف
الصفحة  40يف السطر قبل األخري ذُكر التالي« :من خال برنامج دعم دنمية

دو جملس التعاون اخلليجي» ،يف حني أن التسمية اآلن هي «برنامج التنمية 01
اخلليجي» ،وه ا ما ادفق عليه يف احلكومة حبيث دكون التسميات متداولة
مثل املارشا وغريه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بذن مجب أن يؤخ باملالحظات اليت ذكرها سعادة الوزير 05
خبصوص االلتزام مبا ورد يف اخلطاب امللكي السامي وخبصوص دسميته.
دفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصو بىل اإلخوة واألخوات ال ين 41
أدلوا مبالحظات قيمة ستضي

بىل نسخة الرد النهائية ،وما ه ه بال مسودة

وضعت أمامكم اليوم ،وكما ذكر األ ببراهيم بشمي مقرر اللجنة فقد
خايبنا مجيع أعضاء اجمللس خبصوص بعطائنا مالحظادهم وما يريدون
دضمينه ه ا اخلطاب ،وقد استلمنا بالفعل مالحظات من سعادة األ
الدكتور سعيد عبدان وهو األ الوحيد ال ي أرسل بلينا مالحظات صبت يف 45
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نفس االجتاه ال ي سارت عليه اللجنة ،وهو التزامنا ــ كما ذكر سعادة
الوزير ــ بالربودوكو ال ي ينص على وجوب أال يتضمن الرد أي شيء خارج
عن نطاق ما ورد يف اخلطاب امللكي فكان ه ا هو التزامنا ،وقد ضمّناه
بعض األمور اليت ذكرها برنامج التنمية اخلليجي ،فحاولنا املساهمة يف
وضع احللو للملفات املعيشية احليوية للمواين وعلى رأسها مل اإلسكان5 ،
كما حاولنا أن يد جماالً لوضع بعض القضايا الرئيسية للمواين من خال
الرد بدون اخلروج عن النطاق الربودوكولي ال ي مجب أن نسري عليه .وأدوجه
بالشكر بىل مجيع اإلخوة على مالحظادهم القيمة ،وأرجو منهم دقديم
مالحظادهم مكتوبة ،وحنن بدورنا سنجتمع مرة أخرى ألخ ها بعني
االعتبار ،حبيث ال خنرج فعالً عن اإليار العام ال ي اخت ناه نهجًا من البداية 01
بعدم اخلروج على ما ورد يف اخلطاب امللكي السامي ،وبذا كان هناك من
شكر يقدم على صياغة ه ا اخلطاب فينبغي أال يُقدم لي أنا شخصيًا؛ ألن
اجلهد كان جهد مجيع أعضاء اللجنة ،ال ين ساهموا يف صياغة ه ا
اخلطاب بعطائهم ومالحظادهم فهو جهد مجاعي لكل أعضاء اللجنة،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
يا بخوة أرجو أن دُحا كل املالحظات بىل اللجنة إلعادة صياغة الرد
بشكل نهائي ورفعه بىل مكتب اجمللس ،وال ي بدوره سيتخ القرار النهائي
بن كانت هناك دعديالت دتماشى مع مالحظادكم متهيدًا لرفعه بىل صاحب 41
اجلاللة امللك ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
45

الرئيـــــــــــــــس:
بذن يقر ذلك .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص
مبناقشة دقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون
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بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ،الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )04لسنة 0910م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )77لسنة
4117م ،وأيلب من األخت رباب عبدالنيب العريض مقررة اللجنة التوجه بىل
املنصة فلتتفضل.

5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أيلب دثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على دثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
05

بذن يتم دثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )104
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .دفضلي األخت 41
مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق أن عُرض ه ا التقرير يف اجللسة
السابقة املؤرخة بتاريخ  01ديسمرب 4104م ،وقرار اللجنة هو رفض ه ا 45
املشروع بقانون بتعديل بعض أحكام املرافعات املدنية والتجارية ،الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )04لسنة 0910م من حيث املبدأ لألسباب اليت أبديناها
يف التقرير وملا مت عرضه على سعاددكم يف اللجنة ،ومن ه ه األسباب:
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خمالفة ه ا املشروع من حيث املبدأ لدستور مملكة البحرين يف املواد التالية:
 2و 07و .34كما يرحنا املشكالت العملية اليت قد حتدث عند دطبيق ه ا
القانون ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل معالي األ الشيخ خالد بن علي ل خليفة وزير العد
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،التعديل ال ي أمام جملسكم املوقر يتعلق 01
باستحداث بدارة الدعوى يف قانون املرافعات ،والغرض من ه ا االستحداث
هو نقل السيطرة على القضية وجمريادها من أن دكون بني اخلصوم ،وأن
يكون دور الحمكمة سلبيًا يف ه ه الحماكمة ،بىل أن يكون هناك دور
بمجابي للقاضي يف بدارة الدعوى أمامه؛ منعًا لإليالة أو التسوي أو اللدد يف
اخلصومة ،ه ا أوالً .ثانيًا :خفض مدة التقاضي وخفض املصروفات واألدعاب 05
والكثري من األمور املتعلقة بإدارة الدعوى حبيث دكون هناك مرحلة دسمى
مرحلة بدارة الدعوى .ومما قرأده يف دقرير اللجنة من أسباب لرفض املشروع
من حيث املبدأ فإن

يف احلقيقة ال أرى من ه ه األسباب اليت ساقتها اللجنة

ما يربر رفض مثل ه ا املشروع ،فال يوجد خبري أو جهة قامت بفحص ما
يوجد لدينا من مشاكل يف دأخري الدعاوى املدنية بال واقرتحت بدارة الدعوى41 ،
وقد ذُكر يف دقرير اللجنة ــ مثالً ــ أن يكون هناك دنسيق بني اجمللس األعلى
للقضاء ووزير العد للتدخل يف القضاء ،وه ا ليس صحيحًا ،فالقضاء يقرر
يف نوعية الدعاوى اليت دعرض لإلدارة ثم يأدي وزير العد ــ كونه ملزمًا وجهة
دنفي ية ــ ليقوم باألعما التنفي ية املردبطة بها ،ومما قيل أيضًا بنه ضد
التقاضي على درجتني يف حكم حمكمة دستورية يف حني أن أو حكم 45
حمكمة دستورية دناو ه ا األمر ،كما أنهم ذكروا أن ه ا غري مسبوق يف
أي دولة من دو العامل فال دوجد أي دولة من الدو اليت زردها فيها نظام
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قضائي فعّا فيما يتعلق حبسم القضايا املدنية بال وكان فيها بدارة دعوى،
والتغريم حا عدم قبو ورقة مل دقدم وه ا األمر للسيطرة على الدعوى ،وأن
يكون هناك جزاء ملن يتخل

وملن يعطل اإلجراءات سواء كان مدعيًا أو

مدعى عليه أو حماميًا أو أيًا من كان ،ومجب أن يلتزم به ا األمر .يف األخري
ما هو موجود أمامكم هو مثرة عمل وجهد كبريين على مدى سنوات ،ثم بن 5
ه ه ليست املرة األوىل اليت يعرض عليكم فيها ه ا املشروع ،فقد عرض
على جملسكم املوقر وأجزمتوه يف غرفة البحرين لتسوية املنازعات ،وعرض
على جملسكم املوقر يف قانون العمل يف القطاع األهلي وكان فيه جزء
متعلق بإدارة الدعوى ،فال أرى أي مربر لرفض ه ا املشروع من حيث املبدأ،
ه ا املشروع نعوّ عليه كثريًا واجمللس األعلى للقضاء على دراية به وقد عمل 01
معنا فيه ،وكل ما أرجوه ــ بن كانت هناك اعرتاضات فيما يتعلق ببعض
املواد ــ أن يتاح لنا النظر فيها ودراستها مع السادة أعضاء اللجنة مرة أخرى،
وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أقدم شكري اجلزيل بىل جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية على دقريرها املسهب املتعلق مبشروع قانون 41
دعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ،الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )04لسنة 0910م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )77لعام
4117م ،وبعد ايالعي على مشروع القانون املاثل وما يرمي بليه من أهداف
ودراسة وحتليل لراء ووجهات نظر اجلهات اليت دعتها اللجنة وراسلتها عند
دراسة ومناقشة مشروع القانون املاثل أمامكم؛ اجته رأيي بىل الوقوف مع رأي 45
اللجنة الكرمية يف عدم املوافقة على املشروع ألسباب عدة أذكر منها
التالي :أوالً :صحيح أن استحداث مكتب يتوىل بدارة الدعوى املدنية يهدف
بىل السيطرة من البداية على الدعوى ودهياتها عرب بسناد ذلك بىل قاضٍ يتوىل
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اإلشراف على مراقبة مجيع بجراءات الدعوى للتأكد من سالمتها وسرعة
الفصل يف القضايا ،بال أن ه ه األعما املكل بها قاضي بدارة الدعوى دعد
من قبيل األعما اإلدارية اليت من املمكن أن يتوالها قسم كتّاب الحمكمة،
مما سيؤدي بىل دعطيل سري القضايا وبهدار وقت املتقاضني بدون مربر.
باإلضافة بىل أن دكلي

القاضي بإدارة الدعوى يتناقض مع عمله األساسي 5

القائم على الفصل يف املسائل املعروضة عليه على أساس الوقائع وفقًا للقانون
باعتباره قاضي حكم .ثانيًا :ما ورد يف املاددني  52و 407يف الفقردني الثانية
والثالثة بعدم قبو الحمكمة مستندات من اخلصوم ،سيثري الكثري من
املشكالت يف العمل ملا قد يتضمنه ذلك من مصادرة حلق الدفاع وبفراغ مبدأ
التقاضي على درجتني من مضمونه ،وبني ألدفق مع الرأي ال ي دبناه اجمللس 01
األعلى للقضاء بأن جتيز الحمكمة احلكم بغرامة على اخلصم بذا رأت أن
دأخره يف دقديم املستند كان بفعله هو ،ال أن متتنع عن قبو أي مستند يقدم
بليها .ثالثًا :جاء يف املادة  403مكررًا «مجوز استاناف األحكام الصادرة
بصفة انتهائية بسبب خمالفة قواعد االختصاص املتعلقة بالنظام العام أو
بسبب وقوع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم» بن 05
جواز استاناف األحكام االنتهائية بسبب بطالن يف احلكم أو بطالن يف
اإلجراءات أثر يف احلكم سوف يفرغ دعديل املادة من مضمونه ،ألن ه ا
السبب يتسع لكل العيوب اليت دقع يف احلكم ومن ثم سنرى أن مجيع
األحكام االنتهائية سوف يتم الطعن فيها .رابعًا :جاء يف املادة  45الفقرة
الثانية من البند (ج) «مجوز بقرار من اجمللس األعلى للقضاء بالتنسيق مع وزير 41
العد والشؤون اإلسالمية االكتفاء يف بعض القضايا اليت حيددها القرار مبا
قدمه من دفوع ومستندات دون احلاجة بىل اجتماع األيراف بقاضي بدارة
الدعوى» ،بن ه ه الفقرة دعطي صالحيات قضائية لوزير العد ورئيس
اجمللس األعلى للقضاء سالبًا ه ه الصالحيات من قاضي بدارة الدعوى مما
يتعارض مع استقاللية القضاء ،كما ال مجوز دفويض القضاء أيضًا بصدار 45
قرارات دقاضٍ من دون أن ينص عليها يف القانون ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما ايلعت على م كرة احلكومة 5
وم كرة هياة التشريع واإلفتاء القانوني وجدت أن أهم هدفني يقوم عليهما
املشروع هما :اهلدف األو  :السعي لتطوير اجلهاز القضائي ،واهلدف الثاني:
اختصار اإلجراءات اإلدارية والقضائية ،ويبعًا ه ان اهلدفان لن خنتل
عليهما ،وه ا مطلب اجلميع ولكن أرى أن ه ين اهلدفني لن يتحققا يف ه ا
املشروع ،ألن ه ا النظام لن يؤدي بىل دقصري فرتات التقاضي ولن يؤدي بىل 01
دطوير القضاء ،حنن الحمامني ــ وحتى رجل الشارع ــ نعرف ما هي مشكالت
القضاء ،وما هو العالج لتطوير القضاء .الشيء اآلخر أنه قد مت الرتكيز يف
كالم معالي الوزير ــ ويف كل ما دار من حديث حو ه ا املوضوع ــ على
مسألة نظام بدارة الدعوى كنظام ،ولكن مل يتم التطرق بىل ما هو أخطر
يف ه ا املشروع من مواد ،وهو املساس باملبادئ األساسية للتقاضي ،لدينا 05
مبادئ أساسية للتقاضي ال مجوز املساس بها ،وهي :املساواة أمام القضاء،
والتقاضي على درجتني .املساواة أمام القضاء هي دطبيق هل ا املبدأ ،وه ا
املبدأ أقرده مجيع الدسادري يف العامل ،ومنها دستور مملكة البحرين،
واملساواة من أهم املبادئ ،ومن الدعامات اليت ال ميكن التناز عنها.
املواينون مجب أن يكونوا سواسية أمام القانون ،ال مجوز متييز فرد على فرد 41
لخر سواءً يف اإلجراءات أو يف احلقوق أمام القضاء .أنا أرى أن املشروع احلالي
به انتهاك خطري هل ا املبدأ وخاصة عندما حدد النصاب االنتهائي للطعن يف
األحكام ،على سبيل املثا  :جاء يف نص املادة ( )7فقرة أخرية «ودكون
أحكام الحمكمة الصغرى انتهائية يف الدعاوى املشار بليها يف البنود ( 1و7
و ،)01وك لك يف الدعاوى املشار بليها يف البنود ( 0و 4و 2و 5و )1بذا 45
كانت قيمتها ال جتاوز ألفي دينار» ،كما نصت املادة  01فقرة أخرية على:
«ويكون حكمها انتهائيًا بذا كانت قيمة الدعوى ال دتجاوز ستة لالف
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دينار» ،أين مبدأ العدالة هنا؟ وأين املساواة أمام القضاء؟ هل يعقل أن صاحب
احلق ال ي يطالب بألفي دينار أمام الحماكم الصغرى ،وصاحب احلق ال ي
يطالب بستة لالف دينار أمام الحماكم الكربى ال حيق هلما االستاناف بذا
رفضت قضيتهما؟ بينما يف الحماكم الصغرى بذا كان املبلغ ألفي دينار ويزيد
عليه دينار واحد فيحق لصاحب احلق أن يستأن  ،وصاحب احلق ال ي 5
يطالب مببلغ ستة لالف دينار ويزيد عليه دينار واحد بإمكانه االستاناف أمام
الحماكم الكربى ،أين مبدأ املساواة والعدالة؟ ملاذا حنرم الناس درجة من
درجات التقاضي؟ مجب أال نستهني حبقوق الناس يف ه ه املبالغ ،وبن كان
البعض يعتقد أن ه ه املبالغ مبالغ زهيدة ،فه ه املبالغ قد دشكل ثروة
حقيقية عند الناس البسطاء .األمر اآلخر خبصوص القضايا األخرى مثل 01
قضايا اإلمجارات ،حدد القانون نصابًا نهائيًا يف قضايا اإلمجارات ــ وأنا
سأسلط الضوء فقط على قضايا اإلمجارات ،واليت دعد من أصعب وأخطر
وأعقد القضايا ،وقد دكون أكثر القضايا املنظورة أمام القضاء ــ وب لك
اعتربها ذات نصاب انتهائي ،بينما مازا الحمامون والقضاة يواجهون فيها
مصاعب كثرية ،وقد دكون أكثر القضايا املطعون فيها أمام حماكم 05
التمييز ،والكل يعلم أنه ال يوجد لدينا قانون خاص باإلمجارات ،وحنن نطبق
القانون املدني يف بعض القضايا ،ونطبق قانون اإلعالنات يف قضايا اإلمجارات
اليت ددخل ضمن نطاق بلدية املنامة ،وحبسب ما مسعنا فإن هناك مشروعًا
معروضًا أمام النواب ،وبالتالي عندما أضع نصابًا انتهائيًا يف ه ه القضايا
ويصدر قانون جديد ،فهنا أوق

حمكمة التمييز عن بصدار مبادئ حو

41

ه ه القوانني اجلديدة .األمر اآلخر هو أن معظم القضايا اليت ينطبق عليها
النصاب يف ه ا املشروع هي من ضمن اختصاص الحماكم الصغرى اليت
ينظر فيها قاضٍ واحد ،والقاضي الفرد قد يصيب وقد خيطأ ،فهل يتحمل
اخلصوم نتيجة خطأ القاضي ،ويتم حرمانهم من حقهم يف اللجوء بىل
حماكم االستاناف؟ أنا أرى أن دطبق العدالة على مجيع املتقاضني وأن 45
حيصلوا على مجيع الضمانات من دون متييز يف قضايا املنازعات ،حيث بن
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حرمانهم من حقهم يف االستاناف يعد انتهاكًا للضمانات املقدمة هلم ،وحنن
الحمامون عندما ن هب بىل الحمافل الدولية ــ وخصوصًا اجتماعات الحمامني
والقضاة ــ نُساء عن نظامنا القضائي ،وحنن دائما نفتخر بالنظام القضائي
املعمو به يف مملكة البحرين وهو نظام التقاضي على درجتني ،هناك بعض
األنظمة اليت مل دأخ بنظام التقاضي على درجتني مثل اململكة العربية 5
السعودية ،واآلن أجريت دعديالت على نظامها القضائي ،ومت دب
على درجتني ،فكي

التقاضي

نقوم اآلن بالرتاجع ونتناز عن ه ه الضمانات وحنرم

املتقاضني من ه ه احلقوق؟! باإلضافة بىل ذلك أنا أرى أن ه ا التعديل به
خمالفة الدفاقيات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها مملكة البحرين ،وبه
خمالفة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة  1منه اليت نصت على أن 01
كل الناس سواسية أمام القانون ،وهلم احلق يف التمتع حبماية متكافاة من
دون أي دفرقة ،كما أن هلم احلق مجيعًا يف محاية متساوية ضد أي متييز
خيل به ا احلق ،بينما معالي الوزير يقو بن هناك فرصة للطعن أمام التمييز
بذا دوافرت األسباب ،وه ا غري كافٍ ،واجمللس األعلى للقضاء رفض ه ه
اإلضافة ،ورد اجمللس األعلى للقضاء موجود يف دقرير اللجنة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت دال جاسم الزايد.
41

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصو بىل وزير العد والشؤون
اإلسالمية واألوقاف لوجوده معنا اليوم ملناقشة ه ا املشروع .حنن حاولنا
كثريًا من بحالة املشروع بىل اللجنة ــ كما هو مبيّن يف التقرير ــ أن نستش
احلاجة بىل ه ا املشروع ،ومل نزود ببعض املعلومات عنه ،ولكن أنا قرأت يف

الصح حو كم حسمت الحماكم يف مملكة البحرين من جممل القضايا 45
املقدمة بليها ،ومل أجد يف ه ه النسبة ما يشعرني بالقلق أو يشعرني أن هناك
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دأخريًا يف مسألة حسم القضايا ،وحنن نشهد دطورًا يف عمل القاضي ،وكما
أوضحت يف اجللسة السابقة أنه حلل مشكلة التقاضي يف البحرين حنتاج بىل
مساندة القاضي يف عمله من خال القاضي نفسه ،ماذا ميلك من لليات
بدارية؟ وما مدى دوافر اجلهاز املعاون له يف الحمكمة من أمناء السر والعاملني
معه يف ه ا اجملا ؟ وأنا استوقفت

نقطة مهمة أثارها الوزير خبصوص نقل 5

السيطرة على القضية وجمريادها من أن دكون بني اخلصوم ،وأن يكون دور
الحمكمة سلبيًا يف ه ه الحماكمة بىل أن يكون هناك دور بمجابي للقاضي
يف بدارة الدعوى أمامه؛ منعًا لإليالة أو التسوي

أو اللدد يف اخلصومة،

وحنن قلنا بنه بذا نف نا ه ا القانون فكل ما سنقوم به هو التعطيل أمام
حمكمة املوضوع وبثقا مكتب بدارة الدعوى بكم كبري من القضايا01 ،
وحنن نعرف أنه حتى مع دطبيق مكتب بدارة الدعوى العمالية ــ وحب ا لو
يصحح لي الوزير ــ فإن القاضي يدير بدارة الدعوى العمالية وميارس أيضًا يف
الوقت ذاده عمله كونه قاضيًا يف حمكمة املوضوع ،فكي

سيكون

التفرغ القضائي بالنسبة بىل ه ا املكتب؟ أشار معالي الوزير بىل أن من
اإلمجابيات خفض املصروفات وخفض األدعاب ،لكن هل سيكون هناك 05
فرق يف دفع رسوم الدعاوى؟ لن يكون هناك فرق ،وأنا عندما أسجل دعوى
البد أن أدفع الرسوم املقررة للمحكمة عن ه ه الدعوى ،ما مل يكن هناك
يلب مقدم بىل الوزير يف احلاالت اإلنسانية اليت قد دُعفى أو يؤجل الرسم،
ومل يتم ختفيض أي رسوم بالنسبة بىل الدعاوى ،وبالنسبة بىل املصروفات
هناك دقرير يفيد بأنه يف حالة احلاجة بىل خبري ،فإن رسوم اخلربة اليت 41
ستدفع لحمكمة املوضوع هي ذادها اليت ستدفع أمام حمكمة بدارة الدعوى.
ال ي مل دره وزارة العد رأده عدة جهات معنية به ا املشروع مثل اجمللس
األعلى للقضاء ،فاجمللس األعلى للقضاء أبدى حتفظه على موضوع التقاضي
وكفالة حق التقاضي ،وأنا كوني مشرعًا ال حيق لي أن أجتاوز ه ا
التحفظ ،فهو حتفظ مكفو مبوجب دستور مملكة البحرين وهو كفالة 45
حق التقاضي .ويف ه ا املشروع قد يتم حرمان املتقاضي من التقدم أمام
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الحمكمة الحقًا مبستندات مل يسبق دقدميها ما مل دتعلق بالنظام العام،
وعبارة «مامل دتعلق بالنظام العام» ستؤدي بىل أن القاضي سيبحث ما بذا
كان األمر يتعلق مبوضوع النظام العام أم ال ،وهل دوجد قوة قاهرة منعته من
دسليم املستند أم ال؟ ك لك بالنسبة بىل الغرامات اليت أوجبها املشروع يف
حالة دقديم املستند الحقًا أمام حمكمة املوضوع واليت ستفرض على 5
املتقاضي ،هنا البد أن يكون هناك فرق ،ففي حالة بذا كنت مهمالً يف
دقديم ه ا املستند ،فالغرامة واجبة ،ولكن بذا مل يكن للمتقاضي يد يف
دأخري دقديم املستند ،فلماذا دفرض الغرامة عليه؟ خبصوص غرفة جتارة
وصناعة البحرين ،امل كرة دكلمت بشكل موسع حو

كفالة حق

التقاضي .وبالنسبة بىل حتديد النصاب االنتهائي ،عندما دقو أل

دينار أو 01

أقل فاحلق حق سواء كان دينارًا أو أل دينار ،ومن حقي أن أستأن  ،وحنن
نعلم متامًا أنه يف الدرجة األوىل يكون االستاناف أمام قاضٍ مفرد،
وحمكمة االستاناف دتكون من ثالثة قضاة ،واخلطأ وارد عند نظر القضية
من قبل القاضي الفرد ،وبالتالي نظر القضية أمام حمكمة االستاناف يعد
فرصة لتحقيق العدالة .بالنسبة بىل مجعية الحماميني البحرينية كونهم 05
حمامني ممارسني هل ه املهنة فهم يعون متامًا أين يكمن حق الشخص
املتقاضي ،وحنن وزعنا على أعضاء اجمللس قرصًا مدجمًا حيتوي على
التشريعات املقارنة اليت أخ ت به ا النظام ،وال يوجد دطابق بني ه ه
التشريعات ،وهناك اختالف كبري يف املضامني ،ولكن هناك مبدأ ،وهو
مبدأ بدارة الدعوى ،وأنا لن أدخل يف ه ه املقارنة بال بذا يُلب منا الدخو يف 41
ه ه التفاصيل .بالنسبة بىل غرفة البحرين لتسوية املنازعات ،حنن ندعم ه ا
التوجه ،وحنن نعمل وبن كانت هناك مساوئ يف التطبيق ،وهناك قضايا
سجلت يف عام 4100م ومازالت بىل اآلن يف الحماكم .وأنا عندما أقو بن
هناك قضايا حيق لطالب احلق االستاناف فيها ،وبالتالي ست هب الدعوى
بدارة الدعوى ،وقضايا ال د هب بىل بدارة الدعوى وبمنا د هب مباشرة بىل 45
حمكمة املوضوع؛ فإن ه ا األمر سيسبب استياء يف نفس املواين .وكما
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قلت يف اجللسة السابقة بنه يف النهاية لن دالم الحمكمة على ه ا املشروع،
وال السلطة التشريعية ستالم على ه ا املشروع عند بقراره ،وبمنا جهة واحدة
ستالم وهي السلطة القضائية ،ألنهم ملزمون بتطبيق ما يتم برساله هلم من
دشريعات .ه ا املشروع بقانون يرجع عهده بىل سنة 4117م ،ودغريت خال
ه ه الفرتة ظروف كثرية ،واليوم قوانني مكتب بدارة الدعوى العمالية فيها 5
ختفي  ،والوساية فيها ختفي  ،ملاذا أقحمت الوساية يف ه ا املشروع؟ أنا
أرى أنه من باب العدالة للمواين يف حقه يف القضاء والتقاضي أال يكون هل ا
املشروع وجود يف حماكم البحرين ،وأنا أعلم أن وزير العد قد ال يعجبه ه ا
األمر ،ولكننا معه ونسانده يف دطوير كل ما ميس القضاء ،وهناك أمور
أخرى نستطيع أن نبدأ منها ،مثل زيادة عدد القضاة ،كم عدد القضاة 01
البحرينيني املوجودين لدينا أو حتى من الدو العربية اليت دعلمنا على أيديهم
القانون؟ هناك رغبة يف زيادة عدد القضاة ،ويف زيادة عدد الحماكم ،ويف
ختفي عدد القضايا اليت ينظرها القاضي ،وهنا دكمن للية ختفي العمل
على القضاة ،وحنن نعلم أن هناك الكثري من التطورات قد حدثت وحنن
نساندها وندعمها .وأشكر ما دفضل به اإلخوة ال ين سبقوني يف الكالم 05
خبصوص دعم رأي اللجنة ،وحنن حبثنا يف ه ا املشروع كثريًا ،ويف النهاية
انتهينا بىل أنه من باب العدالة للمواين يف حقه يف القضاء والتقاضي أال
يكون هل ا املشروع وجود يف حماكم البحرين ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل معالي األ الشيخ خالد بن علي ل خليفة وزير العد
والشاون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،خبصوص األعما اليت يُكل

بها القاضي 45

واليت دعترب أعماالً بدارية قد دعطل سري القضايا ،ه ا كالم غري صحيح،
والقاضي يشرف على أعما ويصدر قرارات والئية خبصوص القضية وكلها
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دؤدي بىل استكما املل  ،حبيث بنه عندما ي هب بىل الحمكمة يكون
جاهزًا للفصل فيه .ويف احلقيقة العمل ال ي يقوم به القاضي دقوم به
الحماكم اآلن ،فما هو اجلديد يف ذلك؟ اجلديد هو أن دكون هناك فرتة أو
مرحلة إلدارة الدعوى وبرتكيز ،وعدم فصلها .هناك شيء امسه ()Be trial
ولخر امسه ( (Trial) ،)Trialدكون فيه القضية جاهزة أمام القاضي فيمكنه 5
الفصل فيها .الشيء اآلخر أن عدم قبو مستندات مصادرة حلق الدفاع ليس
صحيحًا ،وأعتقد أنه مجب أال دقرأ املادة على غرار «ال دقربوا الصالة» ،هناك
التزام بإجراءات معينة دؤخ يف بدارة الدعوى مجب أن يلتزم بها اخلصوم،
وبذا مل يلتزموا بها فهناك جزاءات مجب أن دوقع عليهم .وعلى الرغم من ذلك
ليست ه ه املادة هي الفيصل اليت ينهار من أجلها ه ا املشروع بكامله01 .
ثالثًا :بالنسبة للنصاب االنتهائي :البحرين هي الدولة الوحيدة اليت ليس فيها
نصاب انتهائي ،وه ا غري صحيح .ملاذا أوصل قضية خبصوص 01دنانري بىل
التمييز؟! املسألة ليست أن املبلغ ال يستحق ،بمنا هي مسألة مجب أن ينظر
بليها يف بيارها العام ،هناك قضايا دنظر ويفصل فيها ،وحينما نثقل ونرهق
اجلهاز القضائي فلن يكون قادرًا على الفصل؛ ل لك دائمًا ويف كثري من 05
الدو ـــ وبن مل يكن أغلبها ـــ البد أن يكون هناك نصاب انتهائي ،وعندما
يكون النصاب االنتهائي هو  4111دينار ،فأنا أراه مالئمًا جدًا ،وعُرض على
الكثري ووجدوه مالئمًا جدًا ،وليس فيه بخال بأي نوع من أنواع العدالة،
وليس فيه متييز أو عدم مساواة ،لسبب واحد هو أنه بذا كان هناك سبب
موضوعي للممايزة بني األيراف يف حقوقهم أو يف مراكزهم فه ا ال يعترب 41
متييزًا ولكن مغايرة يقتضيها واقع احلا ودقتضيها املصلحة ،وه ا ليس
متييزًا ،فأرجو أن دكون املسألة واضحة خبصوص ذلك .األمر اآلخر هو
املسألة ــ وأشري مرة أخرى بىل التنسيق مع وزير العد ويف اعتقادي أنه ليس
لنا من قريب أو بعيد أن نتدخل يف عمل قضائي ــ اليت دتعلق بأنه ال حيق له
االستاناف ،وأن احلد يف الحمكمة الصغرى  4111دينار ويف الحمكمة 45
الكربى  1111دينار ،ما املشكلة يف ذلك؟! ه ا نصاب وذلك نصاب ،ه ه
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بجراءات استاناف ودلك بجراءات استاناف أخرى ،حنن نتكلم عن بجراءات،
هناك شيء يق

عند حد معني ثم ال مجوز الطعن فيه أمام حمكمة التمييز

بال يف حاالت معينة ،وكل ه ا أيضًا كان قابالً للنقاش ،بذا كان هناك
فعالً نقاش فيمكننا أن يلس ونناقش ه ا املوضوع بتفاصيله .قضايا
اإلمجارات وأن القاضي الفرد قد يصيب ،وكأنهم ثالثة قضاة قد خيطاون5 ،
بن كل الفكرة هي مسألة بجراءات ،سواء كان القاضي فردًا أو جمموعة
قضاة ،هي حمكمة أصدرت حكمًا ،كي

نتعامل مع ه ا احلكم ،ال

وجود ملسألة املمايزة خبصوص أفضلية أن يكون هناك ثالثة قضاة .مسألة
التقاضي على درجتني :أشرت سابقًا بىل حكم الحمكمة الدستورية يف ه ا
األمر ،وأنه هو أو حكم للمحكمة الدستورية يف مسألة التقاضي ،وليس 01
هناك خمالفة دستورية يف ه ا األمر ،اجمللس األعلى رد عليها ،وهو بنفسه
امتدح ه ا املشروع وأشار بىل بعض األشياء اليت قد دثري بعض اإلشكاالت
يف التطبيق ،قاهلا به ا الشكل ،ومن حق اجمللس أن يقو بن ذلك قد يثري
لدينا مشكلة يف التطبيق ،ولكن ليس معنى ذلك رفض مشروع كامل من
حيث املبدأ .وما أستغرب منه هو أن يأدي ه ا املشروع به ا الشكل ،والعبارة 05
املوجودة هي «أنكم بذا أردمت أن دطوروا يف القضاة لكم ذلك ولكن ال
دطوروا يف بدارة الدعوى» ،بن ذلك غريب ،فأنا ال أفهم ملاذا بدارة الدعوى بها
مشكلة يف دطوير القضاء ،على الرغم من أن النصوص اليت أمامكم ذادها
سوف دسمح بأن متتد بدارة الدعوى بىل مجيع أنواع الدعاوى أو بعضها حبسب
ما يقرره اجمللس فيها ،فاملسألة ليست هي أنك دضغط على زر حتى دعمل 41
بدارة الدعوى يف كل القضايا ومن ثم درفع يدك إليقافها ،بل هناك شيء
ميكنك دطبيقه على نوعية قضايا معينة ،وهناك شيء ال ميكنك دطبيقه،
وذلك حبسب ما يستظهره اجمللس من حاجة يف ه ا األمر .ثم الكالم ال ي
قيل «مل نستشعر بأن هناك دأخريًا يف القضايا» ،أنا ال أعرف من أين مل
نستشعر بأن هناك دأخريًا يف القضايا! أنا بصفيت وزير عد أقو لكم بن 45
هناك دأخريًا يف القضايا ،وهناك شكاوى دأخري يف القضايا ،ومل نتحرك يف
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ه ا األمر بال لسببني ،هما أال نضع قيودًا بجرائية على السادة القضاة،
حبيث ينظر يوا الوقت يف قضايا به ا الشكل ،فنحاو أن خنف  .بن ه ا
ليس كل احلل ،بل هناك حلو أخرى ،وهناك حلو حتى يف يريقة دطبيق
التقنية حتى يف الحماكم ،وحتى امل كرة اليت يقدمها الحمامي ،من املفرتض
أن دكون حبجم  ،A4وأن يكون نوع اخلط املستخدم (5 ،)Times new roman
وحجم اخلط مثالً ( 02أو  )05وذلك حتى يسهل عمل مسح ضوئي ( )scanهلا.
ه ا الكالم مل نصل بليه حتى اآلن ،ولكننا نقوم بالعمل على عدة أمور،
وبن ه ا الشأن التشريعي ال ي عرض عليكم ال أرى حتى اآلن سببًا وجيهًا
مقنعًا يؤدي بىل رفض مثل ه ا املقرتح وه ا املشروع .خبصوص مسألة أن
خفض املصاري يع

خفض الرسوم :أنا مل أدكلم عن ذلك ،بل أنا أدكلم 01

فعالً عن خفض املصاري  .اليوم حينما نقو «وبعدها دغري احلا من سنة
 4117حتى اآلن فالوضع دغري متامًا» ،أنا ال أرى ما ال ي دغري يف ه ا الوضع
متامًا! هناك شكوى من دأخر القضايا ،وهناك عبء كبري على السادة
القضاة ،وهناك زيادة يف عدد القضايا اليت دأدي بىل الحماكم ،كان مجب
أن يكون هناك حل دشريعي هل ا املوضوع ،حنن مل نقل شياًا لخر .يف مسألة 05
أال دعمم على القضايا ،قلنا بنه مجب أال دعمم على القضايا ،ولكن يف نفس
الوقت ال أرى من االنتقادات حتى اآلن ما يؤدي بىل هدم مثل ه ا املشروع من
حيث املبدأ .نأمل من جملسكم املوقر ــ وخاصة أن هناك من السادة
القانونيني فيه من يستطيعون أن يساعدوننا فعالً ــ أن دكون هناك مراجعة
هل ه املواد بشكل صحيح حتى يكون هناك فهم مشرتك صحيح بالنسبة 41
إلدارة الدعوى ،ولكن باعتباري وزير عد أرى أن ه ا املوضوع مهم ،وه ا
املوضوع سيشكل نقلة ،بغض النظر عن أن هناك زيادة يف القضاة ،بدالً من
زيادة عدد القضاة بـ 01أو  41قاضيًا ،ميكن بواسطة ه ا النظام أن نزيد
عددهم بـ  5أو  1قضاة ،وه ه فكرة .املسألة ليست زيادة حماكم فقط،
ففي الدو اليت اعتمدت على زيادة الحماكم فقط واجهت صعوبات شديدة 45
يف ميزانيادها .اليوم الحمكمة الواحدة أو قاضٍ واحد فرد يتطلب أن يكون
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خلفه مخسة موظفني بداريني ،ويتطلب أن يكون خلفه أكثر من شيء ،بن
زيادة عدد الحماكم فقط من دون النظر يف اإلجراء وكي حنسنه ونطوره،
ه ا كالم لن يؤدي بىل زيادة حقيقية ،ل لك كل ما أرجوه أنه بذا كان
هناك بالفعل مواد معينة دستحق املناقشة فنحن مستعدون هل ا النقاش يف
5

اللجنة بذا اردأيتم ذلك مالئمًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت مقررة اللجنة.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :صحيح أن املوجودين يف اللجنة هم ثالث
قانونيات ،وباألصح حنن حماميات .ما أود قوله لألعضاء هو أننا حينما جلأنا
ــ باعتبارنا أعضاء ــ بىل رفض ه ا املشروع مل يكن ذلك أبدًا من باب
مصلحتنا حنن على أساس أننا حمامون .فقد يرد يف ذهن بعض األعضاء أن

لنا مصلحة يف رفض ه ا املشروع ،وبالتالي حنن باعتبارنا حمامني أو قانونيني 05
نتعامل مع القوانني جبميع أشكاهلا ومجيع عيوبها ،وأمامنا حنن الكثري من
األمور اليت ميكن لنا الطعن فيها يف حالة وجود عدم دستورية يف ه ا النص،
واحلمد ن أن الحمكمة الدستورية موجودة لدينا لكي نطعن فيها .ولكننا
وجدنا أيضًا أن نقوم من باب املصلحة العامة بطرح اإلشكاليات املوجودة يف
ه ا القانون على األعضاء ،ويف النهاية سيكون هناك دوافق وقناعة41 ،
وقرارات اجمللس هي اليت ستحسم ه ا املوضوع ،وبالتالي حنن وجدنا أن ه ا
النظام القضائي ــ مكتب حتضري الدعوى ــ لن حيل املشاكل ،ألننا من
خال دعاملنا يف الحماكم نعرف أن املشاكل ليست مشاكل يف مكتب
حتضري الدعوى فقط ،فه ا املكتب ــ وبن كان دشكيله دشكيالً قضائيًا ــ
كل األعما اليت يقوم بها هي أعما بدارية .هل يقوم مكتب حتضري 45
الدعوى باالستماع للشهود؟ ال يقوم باالستماع للشهود ،بمنا هو حيضر
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الدعوى فقط ومجتمع باخلصوم ،ويطلب من اجلهات األخرى بعض
املستندات ،ويف حالة رفضها أو عدم االستجابة هلا ،ال ميكنه أبدًا اختاذ أية
بجراءات ،بمنا حييلها بىل الحمكمة فقط ،وبالتالي فإن الدو اليت أخ ت
مبوضوع مكتب حتضري الدعوى ،أو حتضري الدعوى ،مثل السودان على
سبيل املثا  ،يف السودان الحماكم هي اليت دقوم به ه اإلجراءات ،وبالتالي 5
ميكننا اختصار ه ا الوقت ويكون القاضي هو من يقوم مبسألة حتضري
الدعوى ،وهو حاليًا يقوم ب لك .أيضًا حنن وجدنا أن هناك بشكاليات من
الناحية الدستورية يف ه ا القانون ،حينما يصدر قرار اجمللس األعلى للقضاء
بالتنسيق مع وزير العد يف مسألتني :األوىل أن بعض القضايا بدون حضور
اخلصوم فيها ،يتلقى مكتب حتضري الدعوى املستندات والدفوع ،ومن ثم 01
حتا بىل الحمكمة من دون اجتماع اخلصوم .وأيضًا يف حالة القرار من
اجمللس األعلى للقضاء وبالتنسيق مع وزير العد يف بحالة بعض القضايا
مباشرة بىل الحماكم من دون أن يقدم دقرير فيها ،وحنن يد أن ه ا يعترب
ددخالً أيضًا من اجمللس األعلى للقضاء حبد ذاده ،ألن اختصاصات اجمللس
األعلى للقضاء واضحة يف الدستور ،وهي اختصاصات اإلشراف على الوظيفة 05
اإلدارية فقط ،ولكن ال يتدخل أيضًا يف العمل القضائي ،وبالتالي بذا احتجنا
بىل دعديالت فإننا حنتاج بىل نصوص قانونية واضحة نضعها حنن باعتبارنا
مشرعني وحندد احلاالت أو القضايا اليت لن متر أو ال حتتاج بىل دقرير يف
مرحلة حتضري الدعوى ،وحتا بىل الحماكم .بالنسبة بىل مسألة املستندات
وبن كانت على درجة أو درجتني ،أو حتى النصاب النهائي ،أنا أدفق مع 41
معالي الوزير يف أن هناك دوجهًا حاليًا لدى بعض الدو يف ه ه األمور ــ وأيضًا
الحمكمة الدستورية املصرية ــ حيث قررت دستورية النصاب النهائي على
أساس أنه سوف خيف العبء على الحماكم ،وبالتالي أيضًا دعترب قضايا غري
ذات أهمية ،ولكن ما نقوله حنن هو أن نظامنا القضائي قائم على درجتني
وبالتالي حنن املشرعني يفرتض أن نتمسك بالدرجتني ،وبن كانت ال دوجد 45
فيها شبهة عدم دستورية ،وبالتالي حنن مجب علينا أن نتمسك بهما ،ألنهما
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ضمانة ،وحنن ال نقو بن قاضي أو درجة غري ك ء ،ولكن قاضي ثاني
درجة سرياقب سالمة احلكم...

الرئيـــــــــــــــــس:
يا بخوان ،املوضوع واملداخلة مهمة ،وأنتم سوف دتخ ون قرارًا 5
دتحملون مسؤوليته ،فأرجو االنتباه .وأريد أيضًا أن أبيّن نقطة واحدة
للمتحدثني حيث بنه كلما يالت الحمادثة قل الرتكيز ،ل لك أمتنى لكي
دكون ملداخالدكم دأثريها املطلوب أن دكون مركزة يف النقاط األساسية
حتى يكون اإلخوة األعضاء متابعني هلا.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس بن

ال أحس بأن أحدًا يسمع  ،ومن وجهة نظري أن

ه ه النقاط نقاط مهمة ومجب أن دطرح .يف اعتقادي أننا لكي نوجد بدائل
بهدف دطوير القضاء ،فالبد أن يتغري نظام القضاء ،لكن ه ه التعديالت ال
ختدم القضاء ،وبالتالي حنن نعتقد أن قانون املرافعات حبد ذاده حاليًا هو 05
قانون معيق وحيتاج بىل دعديل ،وأنا دقدمت بىل معاليكم يف اجمللس بقانون
مرافعات متكامل ولكن مت سحبه للكثري من األسباب ،وبالتالي أعتقد أنه
بهدف دعديل القضاء البد أن نلجأ بىل أمور متكاملة ،ألن وجود ه ه
التعديالت أيضًا سوف يطرح بشكاليات كبرية يف التطبيق ،وعلى سبيل
املثا خبصوص التقارير ،بذا مل يتقدم مكتب بدارة الدعوى بتقريره ،أو ال 41
يوجد دقرير ،فهل سيرتدب على ذلك بطالن يف احلكم؟ ال يوجد نص صريح
يف ه ا املوضوع ،حنن حنتاج أيضًا بىل االيالع على الدو القريبة منا ،وعلى
سبيل املثا جملس الدولة ومفوضية الدولة وما يقومون به يف مكتب حتضري
الدعوى ،وبالتالي أعتقد أنه ستكون هناك بشكاليات كبرية ستكون يف
التطبيق على سبيل املثا اإلجراءات التحفظية ،هل سينظرها قاضي بدارة 45
الدعوى أم الحمكمة؟ ومن ثم حتيلها الحمكمة بىل مكتب بدارة الدعوى ،ال
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يوجد نص صريح يبيح للمحكمة أن حتيلها بىل مكتب بدارة الدعوى ،هناك
بشكاليات كبرية ستكون عند دطبيق ه ا القانون ،وبالتالي وجدنا أن من
األفضل أن يتم رفضه بدالً من املوافقة عليه به ه الطريقة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،مداخلة ييبة ،دفضلي األخت دال جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما أديت بإحصائيات الدعاوى الحمسومة
استندت بىل اإلحصائية الصادرة عن وزارة العد  ،وذلك حبسب اإلحصائية 01
الصادرة يف  1نوفمرب 4104م ،واليت عممت على اإلعالم ،وذلك قياسًا بعام
4100م ال ي كانت فيه  27أل قضية مقارنة بـ  20أل قضية يف 4101م،
وقد كشفت بحصائيات وزارة العد أن الحماكم بدرجادها لعامي 4101
و4100م حسمت  0107قضية مقارنة بـ  97350قضية بني عامي 4115
و4117م ،وال أريد أن أسرد ما ورد يف دفاصيل ه ا اخلرب ،وعندما قلت ه ا 05
الكالم مل أقل احلمد ن بن أمور القضاء جيدة فيما يتعلق بسرعة الفصل،
بل احتججنا أن ه ه اآللية ليست هي اآللية اليت ستحل مشكلة القضاء ،أما
خبصوص النقطة اليت دقو  :دُرسل مباشرة بىل الحمكمة جاهزة للحكم
فه ا الكالم غري صحيح ،ففي املادة  52اليت من املفرتض ــ وحبسب الشرح ــ
أن دأدي بدارة الدعوى بتجهيز كل العمل بينما القاضي ينظر وحيكم ،املادة 41
 52دنص على« :مع ذلك مجوز لحمكمة املوضوع قبو املستند بذا ثبت هلا
أسباب دقديم ذلك املستند قد يرأت بعد بحالة الدعوى بليها أو دع ر على
اخلصم دقدميه لسبب أجنيب ال يد له فيه أو مل يسبق حضوره أو بعالنه
بعالنًا صحيحًا بالدعوى ،»...عندما يقبل قاضي املوضوع املستند فهل سيحيله
مرة أخرى بىل مكتب بدارة الدعوى؟! ال هو لن حيليه ،بل سيبحث القاضي 45
موضوع ه ا املستند ال ي ظهر أمامه يف الحمكمة ،وهل يع
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نتيجة؟ ال ،فأنت مل حتقق النتيجة ألن قاضي املوضوع سيظل يبحث يف
املستند ال ي قدم أمامه .أما خبصوص ما ذكرناه من أن وزير العد قد
كرر أكثر من مرة السؤا التالي :أين مواين الرفض؟ أقو بن اجمللس
األعلى للقضاء أبدى حتفظه بشأن ما أوردده من عدم قبو الحمكمة
مستندات من اخلصوم ،ويرى اجمللس األعلى للقضاء أنهما سيثريان الكثري 5
من املشكالت يف العمل بسبب ما يتضمناه من مصادرة حق الدفاع وبفراغ
مبدأ التقاضي على درجتني من مضمونه ،أال يعد ه ا سببًا؟ هل نقفل اجمللس
األعلى للقضاء ،والقضاء يقو ه ا العمل ليس صحيحًا ،هل أجتاوز ه ا
الكالم؟ أعتقد يا معالي الرئيس يف اجللسة السابقة أنك قلت بنه دقرير
مه  ،وقد قمنا بتوضيح األسباب سببًا سببًا ،فهل كل ما أوردناه يف دقرير 01
اللجنة خيلو من أي موضوعية؟ الكالم ال ي دفضل به اجمللس األعلى للقضاء
كان حبضورهم حيث ناقشناهم فيه بعد برسا مرئيادهم مكتوبة به ا
الشأن وخاصة أن األمر يتعلق باجمللس األعلى للقضاء ،وعندما نقو مثالً
غرفة جتارة وصناعة البحرين أقو ــ ممكن ــ بن رأيهم قد يصيب وقد
خيطئ ،ك لك األمر بالنسبة بىل مجعية الحمامني ،ولكن هل يعقل أن 05
أجتاوز رد اجمللس األعلى للقضاء وهو خري من يقيم مبدأ العدالة والتقاضي
بالنسبة ملا يق

أمامه؟! بالنسبة لي ال أستطيع جتاوز ه ا األمر وأجعل يف

ذميت مسألة فرض نظام للتقاضي على الناس به ه الطريقة ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل معالي الشيخ خالد بن علي ل خليفة وزير العد
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،يف دعليــق ســريع ،أوالً :االســتدال باملــادة 45 52
فيمـا يتعلــق باملســتند الـ ي يقــدم للمــرة األوىل أمــام القاضـي ،ومعنــى ذلــك أنــه
يرسل بىل بدارة الدعوى مرة أخرى ،وه ا الكـالم غـري صـحيح .أنـت ذكـرت
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ِأنه يرسلها مرة أخرى وه ا معناه أن الدعوى دكون جاهزة أمام القاضـي وبذا
دبني أن هناك مستندًا أمامه فينظر فيـه ،ثانيـاً :فيمـا يتعلـق مبـ كرة اجمللـس
األعلى للقضاء أرجو عدم االجتزاء منها ،كـ لك يأمـل اجمللـس يف أن يسـاهم
مشروع القانون يف سرعة الفصل يف الـدعاوى وحتقيـق عدالـة نـاجزة وسـريعة،
حنــن دكلمنــا هنــا مــن حيــث املبــدأ ألن املشــروع رفــض مــن حيــث املبــدأ يف 5
اللج نــة ،ل ـ لك قلنــا بذا كانــت هنــاك أي مثالــب أو اعرتاضــات ينظــر فيهــا،
ولكن ال خيل بأهمية ه ا املشروع من حيث املبدأ ال يوجـد داعٍ لألخـ بـبعض
األمور ونقتطع منها وكل واحـد حيـاو أن خيـرج جـداالً يف هـ ا األمـر .ثالثًـا:
يف اعتقــادي أن هنــاك ادفاقً ـا مــن حيــث املبــدأ علــى أن املشــروع سيســاعد يف
عدالة ناجزة ،واالستدال باملادة  52ليس صحيحًا فيما يتعلق بهـ ه املـواد الـيت 01
يقا فيها مثالً :مستند يقـدم للمـرة األوىل أو أن دكـون هنـاك غرامـة ،فيجـب
أن ينظــر فيهــا يف اللجنــة .رابعًــا :فيمــا يتعلــق بــأن القاضــي يــؤدي عمـالً بداريًــا،
ال إلبالغ اخلصـوم وأجـالً للرتمجـة وغـري
القضاة اليوم يف الحماكم حيددون أج ً
ذلك ،وكلها أعما بدارية ودأجيالت يف يد حمامني وخصوم وأيراف وغريها
من األمور اليت دعرقل عمل القاضي ،فما أردناه من كالمنا ه ا هو أن نعطي 05
فرصة هل ا األمر أن حيدث بشكل صحيح ،ال أكثر وال أقل ،فلماذا يضـرب
يف املبــدأ بســبب مــادة أو مــاددني أو حتــى ثــالث مــن املمكــن الــتكلم فيهــا؟
وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أيلب من وزير العد أن يتسع صدره ملا قاله زمالئي
وزميالدي وملا سأقوله ،حنن هنا غايتنا األوىل واألخرية هي املصلحة العامة 45
وليس مصلحة فاة أو أشخاص أو حتى أجهزة معينة من أجهزة الدولة .معالي
الوزير دفضل وقا يف بداية حديثه بن ه ا املشروع سيخفض املصروفات ،وأنا
أقـــو بنــه لـــن خيفض الرسـوم مثلما قالـت األخــت دال الــزايــد ،فـرسوم
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رفع الدعاوى يف مملكة البحرين من أغلى الرسوم يف الدو اخلليجية ــ
وليخطا

معالي الوزير أو يصحح

ــ فقد دصل ه ه املصروفات بىل أكثر

من  31ألفًا أو  51ألفًا يف بعض الدعاوى ،وحنن حاليًا ال نستهدي بنظام
الغرفة ،والبنوك نفسها اليت يطبق عليها قانون الغرفة ــ وهي اجلزء األكرب ــ
دتعمد يف بعض احلاالت جتزئة الديون حتى ال د هب بىل غرفة جتارة وصناعة 5
البحرين؛ ألن التقاضي فيها على درجة واحدة ،وه ا هو دوجه بعض
الشركات وبعض البنوك فيما يتعلق باختصاص غرفة البحرين لتسوية
املنازعات .وسؤالي هو :هل سيرتدب على بدارة الدعوى عدم دفع املواين هل ه
الرسوم؟ ال ،هو سيدفعها ــ وهي من أغلى الرسوم يف الدو اخلليجية ــ
ومعالي الوزير دفضل وأشاد بتجربة قانون العمل ،وقا بن مشروع بدارة 01
الدعوى ليس املشروع األو  ،لنقم بزيارة ملكادب بدارة الدعوى العمالية يف
حماكم البحرين ــ وهي كثرية وحدث وال حرج ــ فسنجد د مرًا حتى من
القضاة ،وكما دفضلت األخت دال الزايد وقالت بن القاضي يقوم مبهمتني
يدير الدعوى ثم ينظر دعوى موضوعية .بن بصالح القضاء ال ي أشار بليه
جاللة امللك وبىل دطويره وأشار بليه أيضًا مسو ولي العهد ليس بإمجاد لليات 05
دقتل القضاء .أنا سوف أثري نقطة ،وهي أن املادة  45أعطت وزارة العد
اختصاصًا قضائيًا رهيبًا ،كما أعطت أيضًا اجمللس األعلى للقضاء
اختصاصًا قضائيًا ،أنتم مل دستمعوا بىل الكالم ال ي دفضلت به األخت
رباب العريض عندما قالت بن اجمللس األعلى للقضاء ليس لديه اختصاصات
قضائية ،وبمنا اختصاصاده بدارية يف دنظيم العمل داخل اجلسم القضائي ــ 41
وليس اختصاصات قضائية ــ حبيث ال يتدخل يف سري القضايا أمام القاضي،
وال ميلك أي شخص ــ حبسب دستور مملكة البحرين وحبسب القوانني
وحبسب ما دربينا عليه ــ أن يتدخل يف سري القضاء .املادة  45منحت اختصاصًا
قضائيًا للمجلس األعلى للقضاء ،ومنحت اختصاصًا قضائيًا لوزارة العد
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،فهل نأدي اليوم بعد كل ه ا العمر من 45
املشروع اإلصالحي ــ ال ي ما فتئ اجلميع ممن وق مع ه ا املشروع يؤيدون
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جاللة امللك ــ ونسلب القضاء اختصاصه أو نتغو عليه ،امسح لي يا معالي
الوزير بن ه ا املشروع يتغو على القضاء .واملادة  45وحدها كفيلة ــ ولن
أدكلم عن الرسوم واملستندات والتقاضي على درجتني ــ يف حد ذادها بأن
يرفض ه ا املشروع من حيث املبدأ .النقطة الثانية :يف املساواة يف التقاضي
ــ مثلما قا بخواننا ــ سأدفع نفس الرسوم يف مقابل درجة دقاضي واحدة5 ،
وهناك دعطيل للمحاكم يف الدعاوى العمالية وهي جزئية ،وه ا الكالم
قلته يف اجللسات السابقة ،وليست هلا مردود على سرعة الفصل يف القضايا،
وهناك اختالف بني القضاء أنفسهم ،نضع قوانني ويف التطبيق يساء دطبيقها
أو ال يفهم دطبيقها ،القضاء يف البحرين منقسم على نفسه ،هل سيطبق
قانون العمل بأثر فوري فيما يتعلق باختصاص الحماكم العمالية السابقة01 ،
وستحا بىل بدارة الدعوى أو سينظرها القاضي ال ي سبق نظرها؟ هناك
بشكالية موجودة حاليًا أمام اجمللس األعلى للقضاء ،لنكن واضحني
وصرحيني بن دعديل وبصالح القضاء ودطويره ليس بإمجاد لليات مبثل ه ا
النوع ال ي ينايف حتى ما قامت عليه ثقافة البحرين القانونية .اللجنة مشكورة
جاءت بتقرير قد يكون أو دقرير مه

حمرفن ،جاء مبواد مقارنة مبا هو 05

موجود وما هو غري موجود ،فرأي وزارة الصناعة ضد ه ا القانون ومجعية
الحمامني وغرفة جتارة وصناعة البحرين ــ وأنا أختل

مع األخت دال عندما

قالت قد وقد ــ فرأيهم معترب؛ ألنهم جهاز يراعي مصلحة أغلب الناس ال ين
ميثلونهم يف الغرفة ،كم عدد أعضاء الغرفة لو نظرنا بليهم ،هؤالء متثلهم
غرفة جتارة وصناعة البحرين ،والحمامون ــ وهم أعوان القضاء ــ متثلهم 41
مجعية الحمامني ،ومجيعهم أثاروا خماوف شديدة من ه ا املشروع .حنن مع
دطوير القضاء ،يف حمكمة التميز بذا دركنا النصاب النهائي ووزير العد
بذا كان لديه جدو بعدد القضايا اليت مت نقضها يف حمكمة التمييز ،أنا
سأقوهلا وأنا مسؤولة عنها بن االنسان يف البحرين ال يصل بىل حقه يف
حمكمة التمييز بال يف أغلب احلاالت ،ويف ه ا خطورة بوضع نصاب انتهائي 45
للمحاكم اجلزئية أو الحماكم االبتدائية ،ولو رجعنا بىل جدو حماكم
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التمييز لرأينا أن ما بني  %71أو  %75من األحكام يتم الطعن عليه بالنقض،
وليست هناك دراسة جدوى هل ا املشروع ،أين دراسة اجلدوى العددية
والنوعية هل ا النوع من املشاريع؟ وسعادة الوزير دفضل وقا كل من استشري
يف ه ا املشروع أشاد به ،حنن نريد أن نعرف من هم هؤالء ،واللجنة عندما
وزعت علينا  73ورقة ــ ميكن أنها قد أرسلتها لكم يف  CDــ فهي دتناقض 5
متامًًا مع مفردات ه ا املشروع ،وهي مشروعات عربية يف األردن ويف
مجهورية مصر العربية .حنن نريد دراسة جدوى ألن املشاريع ال دأدي من غري
دراسة جدوى ،وه ه هي الطريقة املثلى لسن دشريعات جديدة ،فنحن حنتاج
بىل دراسة اجلدوى ،ودشخيص املشكلة ،واقرتاح احلل ،ه ه هي املفردات
الثالث اليت دفتقد بليها مشروعات القوانني اليت دقدم سواء كانت من جملس 01
الشورى أو جملس النواب أو من احلكومة .هناك  3أعمدة إلصدار أي
دشريع ،فالبد من دراسة جدوى ،ووضع منهج ختطيطي للمشاريع اليت دقدم
بلينا .أنا مع رأي اللجنة ورأيها انتهى بىل املصلحة العامة ،وهو ما دفضلت
ببيانه األخت دال الزايد واألخت رباب العريض واألخت مجيلة سلمان وسبقنا
قبل ذلك األ العضو السيد حبيب مكي ،فنحن أمام معضلة .لتطوير القضاء 05
قُم بزيادة عدد القضاة ،القضاة يانون يا وزير العد  ،القضاة يف أنني دائم
ودضجر دائم من كثرة عدد القضايا ،فقوموا بزيادة عدد القضاة ،غيّروا
موقع الحمكمة ،حنن ننشد دطوير حماكمنا ولكن عندما يأدينا الضيوف
من الكويت ومن السعودية واإلمارات يتفاجأون من شكل حماكمنا
واكتظاظها الكبري ،وأن اإلنسان ال يستطيع أن يتحرك فيها من مكان بىل 41
لخر ،وأن هناك حماكم داخل حماكم أخرى؛ البد أن ننظر بىل دطوير
املكان ك لك ،وليس دطوير البشر فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن أعطي معالي وزير العد الكلمة بودي أال يُكرَّر 45
الكالم ،وبذا كان سبق أن أبدى أحد اإلخوان رأيه وأنت متفق معه فأرجو
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االقتصار يف املداخالت على ما هو جديد ومل يُقل من قبل .دفضل معالي األ
الشيخ خالد بن علي ل خليفة وزير العد والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فيما يتعلق بادساع صدر وزير العد أعتقد أن 5
ه ه مسألة مفروغ منها .املسألة قيد النقاش ،وبن كان النقاش يف ه ا األمر
له أثر كبري يف نفسي ،حيث بني حلمت به ا األمر من عام 4112م ،وقد
عملنا مع الكثري من الناس حتى يكون ه ا القانون موجودًا على أرض
الواقع ،ه ه هي النقطة األوىل .النقطة الثانية :ال أحد يُشكك بالتأكيد يف
أننا مجيعًا هنا نتكلم من دافع املصلحة العامة ،وأرجو أال يكون يف كالمي 01
أو يف كالم أي أحد أي نوع من التشكيك يف ه ا األمر .النقطة الثالثة :لقد
دكلمت عن مصروفات الدعوى ومل أدكلم عن رسوم الدعوى ،مصروفات
الدعوى دع

الكُلفة اليت دتحملها الدولة ــ وليست وزارة العد فقط ــ فيما

يتعلق بأي قضية ،أما الرسوم فهي مسألة أخرى .النقطة الرابعة :ضرْب مثا
بأن هناك مَ ْن يُجزِّئ دعاوى حتى ال د هب بىل غرفة البحرين لتسوية املنازعات 05
غري صحيح ،هناك من يرفع املطالبة ليُدخلها يف بيار غرفة البحرين لتسوية
املنازعات ،وكان لخر بياز هلا أن حُكمها اُعرتف به أمام حماكم
نيويورك ،ومت نشر ذلك يف اجلريدة من عدة أيام .النقطة اخلامسة :أن بدارة
الدعوى العُمالية ــ حدث وال حرج ــ هناك د مر منها ،بدارة الدعوى العُمالية
مل دُطبق بال خال الشهرين املاضيني ،أي أنها يف بدايتها ،والعيوب املوجودة 41
هي عيوب دتعلق بكيفية حتريك نظام يتحرك للمرة األوىل ،وه ا يبيعي أن
دكون هناك صعوبات يف البداية ،لكن ليس معنى ذلك أن ينصرف ه ا على
املبدأ لقتله .النقطة السادسة :أننا نضع عرب يريقة بدارة الدعوى لليات دقتل
القضاء ،ه ا كالم صعب ،وخاصة عندما دتم اإلشارة بىل املادة  45ويكون
هلا استدال غري صحيح « ...ومجوز بقرار من اجمللس األعلى للقضاء »...أي 45
بقرار مِن مَن؟! من اجمللس األعلى للقضاء ...« ،بالتنسيق مع وزير العد
والشؤون اإلسالمية االكتفاء »...أي أن اجمللس األعلى للقضاء يُنسق معنا
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ويقرر أن يكتفي ــ يف بعض القضايا اليت يُحددها القرار الصادر عنا ــ
« ...مبا قدمه اخلصوم من دفوع ومستندات من دون حاجة بىل اجتماع األيراف
بقاضي بدارة الدعوى»؛ قبل قليل كان عمل قاضي بدارة الدعوى بداريًّا فقط،
أما اآلن ــ وألنه ال يوجد اجتماع معه ــ أصبح هناك ددخل يف عمل القضاء ،ال

أعرف ما ه ا؟! ما حيدث يف اعتقادي هو مناقشة فقط لكي يُصادر املطلوب5 .
النقطة السابعة :أن هناك بشكالية أمام اجمللس األعلى للقضاء ،وهي من
يكون القاضي ومن يُدير الدعوى؟! من قا لكم ه ا؟! أنا مل أعرف ه ا األمر
بال منكم اآلن! خبصوص عبارة «احلق يف الوصو بىل حمكمة التمييز» أعتقد
أنه البد من مراجعة حكم الحمكمة الدستورية يف ه ا األمر؛ لنرتك الحمكمة

الدستورية ،انظروا بىل الحمكمة يف أملانيا أو يف فرنسا أو ( 01 the supreme
 )courtيف بريطانيا أو الحمكمة يف أمريكا ،هل هو حق أم ليس حقًا؟ وربطه
حبق التقاضي .حنن نتكلم كالمًا ــ يف النهاية ــ ال يؤدي بىل ما حنن نريده.
وهناك أيضًا بحصائية جديدة ــ للمرة األوىل أمسع عنها يف حيادي ــ وهي أن %75
من األحكام دُنقض أمام حمكمة التمييز ،وه ا ليس صحيحًا .بذا كانت
هناك دراسة جدوى من املُفرتض أن دطلب اللجنة دراسة ماركوس زمير ال ي 05
جاء بىل البحرين عام 4113م ،وهو أو من نصحنا بأن يكون هناك نوع من
بدارة الدعوى يف البحرين ،ثم جان أوجستو أريناس ال ي جاء بىل البحرين
وجلس معنا وعمل على ه ا املوضوع معنا ،وك لك مجعية الحمامني
األمريكيني .ولخر ما وصل هو دقرير من (مؤسسة سلني) وهي مُنظمة قضائية

يف بريطانيا ،ونصيحتهم األساسية هي بقامة بدارة دعوى يف البحرين ،وشكرًا41 .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
45

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقاش ال ي يدور بني معالي وزير العد
واألخوات الحماميات املتخصصات يُفيدنا كثريًا ،ولكنّ التقرير واضح،
مجعية الحمامني هلا رأي واضح يرفض ه ا املشروع بقانون ولديها حتفظات
كثرية عليه ،واجمللس األعلى للقضاء ــ كما دفضلت األخت دال الزايد ــ
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يشري بىل حتفظاده الواضحة ،واليت من ضمنها أن ه ا القانون ميس عدالة
القضاء ،وميس القضاء يف البحرين .أنا لست متخصصًا ولكن لفتت نظري
املبادئ واألسس اليت حتدث عنها القانون ،وأجد أن عبارة مثل «السيطرة
املبكرة على الدعوى» دعطي

انطباعًا ــ وخاصة عبارة «السيطرة املبكرة» ــ

بأن هناك شياًا غري مناسب .وهناك عبارات أخرى مثل العبارة اليت دقو

5

«ووضعها من دقدميها حتت بشراف قاضٍ يتوىل مراقبة مجيع بجراءادها »...أي
أن القاضي دوره فقط مراقبة اإلجراءات ...« ،ومن ثم االجتماع مع اخلصوم
وحصر نقاط االختالف واالدفاق وحتديد جوهر النزاع» ،بالنسبة بليّ ه ه
املبادئ واألسس حتدد أنك ددخل من اآلن يف دكيي
حمامٍ ولك

القضية ــ وأنا لست

أفهم التعبري ــ كما دراها أنت ،ودقدمها بوضوح بىل القاضي01 ،

ودقو له بننا نقو بن هناك ك ا وك ا وك ا ،وأنت ــ أيها القاضي ــ كل
ما عليك هو أن دقو ميينًا أم يسارًا ،أي أنك مل درتك للقاضي فرصة أن
يطمان وأن يكون ضمريه مستقرًا على اجتاه معني من خال معرفة كل
التفاصيل .أنا لست قاضيًا ولست حماميًا ولكن بالنسبة بليّ ال أرى بال ه ا
املنطق ،فأنت دقو بنك سوف دُجهّز كل شيء ثم ستجعل القاضي بعد ذلك 05
يقرر بما ه ا أو ذاك ،وه ا ليس قضاءً ،بل ه ا ددخل يف القضاء ،ه ا هو
جوهر التدخل يف القضاء .حنن أقسمنا على أن حنرتم الدستور ،والدستور
يقو حو استقاللية القضاء يف املادة  012ــ البند (ب)« :ال سلطان ألي جهة
على القاضي يف قضائه» يع

أن جوهر احلكم وبدارة القضية هو صميم

عمل القضاء ،وليس هناك أي أحد لخر يقو بنه سريدب أي شيء .القاضي 41
يقو سوف أؤجل أسبوعني أو ثالثة أسابيع أو أربعة ،ه ا حقه .بن جوهر
التدخل هو أي مساس أو ددخل ميس البند (ب) من املادة  012من الدستور،
ولكن عندما أقرأ املادة  041أجدها دقو « :ومجوز بقرار من اجمللس األعلى
للقضاء ،بالتنسيق مع وزير العد  »...أي أن اجمللس األعلى للقضاء ال ي يقو
بن ه ا القانون ميس عدالة القضاء ،ووزير العد ــ ال ي هو ممثل السُلطة 45
التنفي ية ــ يقو بنه بقرار منهم يتم « ...االكتفاء يف بعض القضايا اليت
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حيددها القرار مبا قدمه اخلصوم من دفوعات ومستندات دون حاجة بىل
اجتماع األيراف بقاضي بدارة الدعوى» ،أي أنه حتى قاضي بدارة الدعوى ــ
يف ه ه احلالة ــ أوقفت بمكانية أن يقو أن دتجه الدعوى يف ه ا االجتاه أم
ال؛ أي أن اجمللس األعلى للقضاء يُقرر لقاضي بدارة الدعوى نفسها ،وليس
للقضاء نفسه ،مبعنى أنه حتى قاضي بدارة الدعوى يتم التدخل يف عمله5 .
وأعتقد أن النص األكثر سوءًا هو البند (د) ــ وسوف أقرأ فقط اجلزء األخري
منه حتى ال أييل وفقًا لتوجيهات رئاسة اجمللس ــ ال ي يقو « :ومجوز بقرار
من رئيس مكتب بدارة الدعوى املدنية »...رئيس مكتب بدارة الدعوى املدنية،
أي أن ه ا الشخص لديه سُلطة رئاسية حبسب ما أفهم؛ وهو موظ  ...« ،بناء
وضعت قاضي بدارة 01

على يلب مُسبّب من قاضي بدارة الدعوى »...أي أن

الدعوى حتت بمرة الرئيس ،فرئيس املكتب يقو بطلب مُسبّب بن الدعوى
بما أن أمدها لك وبما أال أفعل! بذن أنا يف بدارة الدعوى نفسها قيّدت قاضي
بدارة الدعوى بقرار موظ

أعلى منه ،فأين بذن العدالة يف القضاء؟! وأين

العدالة حتى يف اإلجراءات؟! يف دقديري أن ما وصلت بليه اللجنة من قرار
بأنها درفض مشروع القانون من حيث املبدأ هو قرار سليم جدًا ،ألن هناك 05
مساسًا بالقضاء ،وباألخص يف ه ه الظروف اليت مجب أن نعزز فيها التقدم
بىل األمام ،ونعزز الدميقرايية والعدالة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل األ عبداجلليل عبدان العوينادي.

41

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حسنًا فعلت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
املوقرة حني احنازت بىل املبادئ الدستورية أوالً ،وبىل قناعادها املنطقية
والقانونية ثانيًا ،واخت ت قرارها الشُجاع بعدم املوافقة على مشروع القانون 45
حمل النظر .والواقع أن املطالعة القانونية اليت أدرجتها اللجنة املوقرة دستحق
اإلشادة منا ودستحق القراءة املعمقة من كل املهتمني به ا الشأن ،وهي
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ــ واحلقُ يُقا ــ دصلح أن دكون أمنوذجًا فاخرًا لتعامل جملس الشورى
املستنري مع العملية التشريعية ،ومتيّزه بالقدرة على القراءة األكثر عمقًا
ومشولية وحكمة .أما عن قراءدنا هل ا املشروع فهو ــ بضافة بىل ما قررده
اللجنة املوقرة ــ مشروع حيمل مشكالده ومعضالده معه ،وهي سرعان ما
سوف دبدأ بالظهور مع أو دطبيق ،عداكم عن الطعون العديدة والالنهائية 5
اليت ستوجه بليه يف كل مرة مجري فيها استخدامه بسبب خمالفاده
الصرحية للدستور وللمبادئ القانونية السائدة واملستقرة ،ما يع

أننا أمام

مشروع لتأخري العدالة ودعقيدها ،وليس للتعجيل بها ودطوير أدوادها .مرة
أخرى امسحوا لي أن أحيي اللجنة املوقرة ،وأهناها على ه ه الدراسة
املتفحصة وه ا اجلهد العميق والرزين ،وه ه املطالعة املتماسكة اليت 01
دستحق أن دسجل هلا متامًا كما دُسجل األحكام املهمة لحماكم االستاناف
والتمييز ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل معالي األ الشيخ خالد بن علي ل خليفة وزير العد

05

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،لدي فقط دعقيب سريع ،عبارة «السيطرة
املبكرة على الدعوى» ( )Early control over the caseه ا االصطالح 41
يُستعمل عادة عندما يكون هناك دعامل مباشر مع الدعوى يف بدايتها .اليوم
عندما د هب لتسجيل الدعوى سوف دُعطى موعدًا بعد التنسيق مع القاضي،
وه ه الفرتة كلها عبارة عن وقت ضائع ،والفكرة كانت أن يكون هناك

( )Early control over the caseبالنسبة بىل موضوع ()The case management
أو بدارة الدعوى .الشيء اآلخر ،مسألة أن قاضي احلكم ليس لديه شيء 45
أبدًا ،قاضي احلكم عنده القضية نفسها يَفصل فيها ولديه م كرات
اخلصوم وما لديهم من دفوع ،فهناك عمل ضخم ،وكل املوضوع هو أال
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يضيع جهد القاضي يف أمور بدارية دتعلق بتأجيل الدعوى أو الرتمجة أو دقرير
خبري أو غريها ،وأن يكون هناك درديب هل ا األمر؛ وليس يف ه ا ددخل،
وسوف أعطيكم مثاالً سريعًا ،عندما دكون لديّ قضايا مثل قضايا فوادري
اهلواد  ،اليوم يأدينا يف وزارة العد عدد ضخم جدًا ،لو قمت اليوم بإدخاهلم
بدون ( )Case managementوالتقيت األيراف وجلست معهم فإننا لن ننتهي 5
من ه ه القضايا ،ولكن من املمكن للمجلس األعلى للقضاء بالتنسيق مع
وزير العد أن يقو بن قاضي الدعوى فيما يتعلق بالفوادري اليت دزيد قيمتها
على  5لالف دينار بإمكانه ك ا وك ا وك ا ،ويف املطالبات اليت مببالغ
أقل دكون اإلجراءات ك ا وك ا ،وال يوجد داعٍ للتواصل معهم ،وبمنا دُقدّم
الفادورة ويُقدّم معها كش بأنه أُخطر ومل يدفع ،ودكون الدعوى جاهزة01 ،
فيها دبليغ ي هب بىل القاضي ،وفيها األوراق مستوفاة ،وبذا كان هناك
دقرير يكون مرفقًا بها ،ه ا هو غرض ( ،)The case managementل لك
عندما نقو بن هناك ددخالً ،فإنه ليس ددخالً يف القضية ،وبمنا هو ددخل
يف كيفية بدارة العدالة ،وال أددخل يف قضية حبد ذادها ،ولكن كي
نتعامل مع املستجدات؟ قد دأدي يف وقت من األوقات دزيد املسألة يف نوعية 05
معينة من القضايا نريد أن حنسمها بسرعة ألن هلا أثرًا لدى الناس ،أو يرى
اجمللس أنه مجب أن دكون هلا بدارة دعوى قبل أن دأدي بىل القضاة؛ ألن
القضاة يب لون جهدًا أكرب يف الحماكم ،فهي  volume controlوليس
 ،on & offول لك ال سلطان على قاضٍ يف قضائه ،ال أحد يتدخل يف عقيدة
القاضي ،ولكن دكون هناك بدارة دعوى ويريقة معينة يف دنظيم مسألة 41
املستندات والدفوع ،فه ه املسألة من املمكن أن يتم العمل بها وخاصة أنها
جتري حتت بشراف القاضي ،وال أحد فوقه يف ه ا .سيدي الرئيس ،ه ه
لخر مداخلة لي ،حيث سأضطر للخروج نظرًا بىل ظروف القمة اخلليجية،
وقد حضرت ه ه اجللسة بناء على أمر جملسكم املوقر ،وأمتنى أن يتسع
صدر اللجنة بأن يرجع القانون بليها مرة أخرى ،وأنا حريص كل احلرص 45
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على أن دكون يف البحرين بدارة دعوى ،وبذا كانت هناك مشاكل يف مادة
أو ماددني دعاجل ه ه املشاكل ولكن ال يتم االفتاات على املبدأ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،دفضلي األخت دال جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا سعيدة بكالم وزير العد يف اخلتام،
وه ه املرة األوىل اليت أراه فيها يتكلم به ه الطريقة واحلدة ،وحتى عندما
قا الكثري من الكلمات كاالجتثاث وغريها مل أود أن أعرتض على 01
الكلمات اليت قاهلا خبصوص مداخالدنا باعتبارنا أعضاء؛ ألني يف السابق
مل أره يتكلم به ه الطريقة ،وحتى عندما كرر عبارة «من املفرتض على
اللجنة» أين كانت عبارة «من املفرتض على الوزارة»! حنن عقدنا أكثر من
اجتماع بانتظار التكرم بالرد ،ه ا كان أيضًا «من املفرتض على الوزارة»،
حنن ننتظر ــ يف اللجان ــ ردودًا ومعرفة بعض األمور وال حيدث ذلك ونأدي يف 05
اجللسات العامة وحيدث ذلك ،ودائمًا نقو  :ليس هناك مانع من اإلعادة بىل
اللجنة ،وبالنسبة بىل ه ا املشروع فإنه أخ الكثري من وقت اللجنة يف
مناقشته ،ويف األسبوع املاضي قبلنا دأجيل مناقشته حلضور معالي الوزير
نظرًا بىل أهمية وجوده واالستماع بىل لرائه خبصوص ه ا اجلانب ،وبذا أذن
لي اإلخوة وياملا أن الوزير موجود أرى أن نكتفي مبا يرح من اآلراء41 ،
وأشكر األعضاء على العديد من مداخالدهم اليت جاءت مؤيدة للجنة يف
قرارها ،ويتم التصويت على املشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
45

شكرًا ،دفضل األ مجا حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسمح لي زمالئي أن أختل

معهم فيما

يرحوه .وأدفق متامًا مع ما جاء على لسان سعادة الوزير .مشروع القانون به 01
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دعديالً 01 ،دعديالت يف مواد قائمة ،و 3مواد بضافية ،و 3دعديالت بإضافة
فقرات جديدة ،وجملس القضاء األعلى أدى مبالحظات على  3مواد ،وقبل
 03مادة ،وذكر أنه يتمنى أن دساعد ه ه التعديالت يف سرعة التقاضي
وحتسني العمل القضائي يف البحرين .وغرفة التجارة أدت مبقرتحات لتعديل
بعض املواد ،بما بإضافة مجلة أو فقرة وبما باستبدا مادة من املواد ،وأدى 5
التعديل على  1مواد من املواد الــ  ،01ومجعية الحمامني البحرينية أدت
مبقرتحات أيضًا لتعديل بعض املواد ،ومل يأتِ أي من األيراف الثالثة برأي
يقضي برفض القانون نهائيًا ،ورمبا كان االقرتاح العام من األعضاء بأن
هناك رفضًا دامًا هل ه املواد ،وسوف أقرأ جزءًا مما جاء يف خطاب مجعية
الحمامني باعتبارها يرفًا أساسيًا يف القضاء .فيما يتعلق باملادة  52دقو

01

اجلمعية« :ل ا نرى للموازنة بني حتقيق العدالة وسرعة الفصل يف الدعوى أن
يصاغ البند (ب) على النحو التالي» ،فهنا اقرتاح بتعديل املادة .فيما يتعلق
باملادة  45دقو اجلمعية« :نرى أن ه ه الفقرة غامضة ال يدرك املقصود منها؛
بذا فرض أنها مل حتدد نوع القضايا ،»...ويقرتحون دعديل صياغة املادة .يف
املادة  41نرى استبدا كلمة «األيراف» بكلمة «املدعني» .ويف املادة  51نرى 05
بلغاء الفقرة .ويف املادة  45نرى بلغاء الفقرة األوىل منها وليس كل املادة،
وهك ا .ثم يأدي خطاب مجعية الحمامني ويقو « :ويف اخلتام ،وبذ بن بدارة
الدعوى كنظام يهدف بىل اختصار اإلجراءات اإلدارية والقضائية اليت
ممكن أن دؤخر الفصل يف الدعاوى ،بن ه ا املبدأ يهدف بىل السيطرة
املبكرة واملستمرة على الدعوى بوضعها من بداية دقدميها حتت بشراف 41
قاضي بدارة الدعوى ،ولكي ينجح ه ا النظام وحيقق أهدافه فإنه حباجة
بىل كادر ودنظيم دقيق وخربات ودأهيل وددريب القضاة وأعوانهم ،وبذا مل
دتوافر ه ه العناصر فسيؤدي ذلك بىل زيادة دعطيل اإلجراءات» ،وبالتالي ليس
هناك رفض من مجعية الحمامني وهي يرف أساسي ،بمنا دقو  :نقرتح دعديل
بعض املواد .وأميل كثريًا بىل ما جاء على لسان سعادة الوزير ،وأمتنى على 45
زمالئي أعضاء اجمللس عدم املوافقة على الرفض من حيث املبدأ ،ألن ه ا
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قانون مهم ،وكما ذكر سعادة الوزير أنه من 4113م هناك مقرتحات
بتحسني القضاء به ا املعنى ،وأضي بىل ذلك أنه من التسعينيات مت بجراء
دراسة لتحسني القضاء وكانت بدارة الدعوى من ضمن التوصيات .وكوني
قريبًا من الحماكم ــ عندما كنا نعمل خرباء يف الحماكم ــ كنا نسمع ه ا
الكالم ودداخلنا معهم يف بعض احلوارات .أرجو من ه ا اجمللس أال يرفض 5
التعديالت من حيث املبدأ ،بل دعاد بىل اللجنة لدراستها ومناقشتها مع
األيراف جمتمعة ،سواء وزارة العد أو اجمللس األعلى للقضاء أو مجعية
الحمامني ،ألنه مل يأتِ أحد ممن أشار بليه اإلخوة بالرفض النهائي والتام،
وبمنا أدوا بتعديالت على ه ه النصوص .وواضح أن هناك عدم وضوح يف
ميكانيكية العمل واإلجراءات ،وه ا لن يتأدى بال من خال حوار واضح 01
ودوضيح مفصل من اإلخوة يف وزارة العد واجمللس األعلى للقضاء لإلخوة يف
اللجنة .أعتقد أن من حق اللجنة ومن حق اجمللس أن يفهم ميكانيكية العمل
مستقبالً ،وواضح أن هناك بعض اإلجراءات دطرق بليها اإلخوة وأختل معهم
سعادة الوزير يف التفسري ،وبالتالي قد دكون لراء أعضاء اللجنة بنيت على
معلومات غري واضحة ووافية .ول لك أدفق متامًا مع من يقو بن هناك دأخريًا 05
يف التقاضي ،نعم هناك دأخري والكل يشتكي من ذلك ،وبننا حنتاج بىل
دقوية اجلهاز القضائي ،ولسنا هنا بصدد قياس عمل القضاء بل نتكلم عن
مدى احلاجة ،هل حنتاج بىل قسم بدارة الدعوى أم ال؟ مل يرد على لسان
اجلهات الثالث اليت استشهد بها اإلخوة ــ اجمللس األعلى للقضاء وغرفة
التجارة ومجعية الحمامني ــ رفض املشروع من حيث املبدأ ،فاجلميع لديه 41
مقرتحات بتعديل ه ه املواد ،وأنا أدفق معهم يف ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت دال جاسم الزايد.

45

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أدفق متامًا مع ما دفضل به األ مجا فخرو
يف مداخلته وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة ،فال أعتقد أننا بعد كل ه ا
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العمر من العمل يف اللجنة ال ندرك املفاهيم أو ماذا دقصد اجلهات بآرائها اليت
دقدمت بها ،بذا كان اخلرباء قريبني من السلطة القضائية فنحن أقرب
باعتبارنا قانونيني وقد أوضحنا األمر .وفيما يتعلق برأي مجعية الحمامني أبدت
األخت مجيلة سلمان ــ وقد دركت هلا البدء باحلديث يف ه ا األمر ومل
أددخل ــ رفض ه ا املشروع ،مجعية الحمامني وغرفة التجارة وغريهما من 5
اجلهات دبدي حتفظات ولكن ال متلك أن دقو  :أنا أرفض ه ا املشروع من
حيث املبدأ ،والتحفظات اليت أثرناها يف عدد من مضامينه هي حتفظات
جاءت يف صلب ه ا املوضوع :حتفظ خبصوص درجة التقاضي ،وحتفظ
خبصوص كفالة احلق ،وحتفظ خبصوص االستاناف ،وحتفظ خبصوص
النصاب النهائي ،فنحن كلجنة مل نعرض املشروع على اجمللس على عجل 01
وقلنا :بننا نرفضه من حيث املبدأ ،ه ا مل يكن عملنا ،ووزارة العد ألكثر
من مرة اجتمعنا معها ،وحتى يف املرة األخرية ــ وه ا موجود يف التقرير ــ كنا
قد يلبنا منها بعض املعلومات بشأن اإلحصائيات حتى أبني احلاجة بىل وجود
مكتب بدارة الدعوى ومل يأدوا بها ،وقلت له :حتى دقو لي بن

حمتاج بىل

بدارة الدعوى بسبب حجم القضايا فلتكن حتت يدنا ه ه اإلحصائيات اليت 05
مل يأدوا بها ،وقد وزعتها اآلن على األعضاء ألنها نشرت يف موقع وزارة
العد  ،ويستبان من النظر بىل ه ه اإلحصائية كرب حجم حسم القضايا
مقارنة بالقضايا املرفوعة ،وقد قلت لسعادة الوزير :بذا كنت دريد أن دعد
يف ه ا القانون فإنه لن يستقيم ،ألنك بذا عدلته فمعنى ذلك أنك دنس
مضمونه ،فإما أن يكون هناك مكتب بدارة دعوى وبما ال ،والوزير قا بن

41

قصرت مدة التقاضي وعندما دسجل دعوى اليوم حتدد لك جلسة بعد عشرة
أيام ،ومبوجب ه ا القانون حتدد لك جلسة خال  5أيام عمل ،وأض بليها
يومني ألنها أيام عمل ،فسيكون اجملموع  1أيام ،فهل سنستفيد من  3أيام
فقط؟! ونظام بدارة الدعوى هو مواعيد اجتماعات ،أي قاضي الدعوى
يستدعى املدعى عليهم ويبحث يف اإلعالن وغري ذلك ،ولو كان هناك جدوى 45
من برجاع املشروع بىل اللجنة ألرجعناه من دون أن يطلب أحد ذلك وحتى قبل
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أن يطلب الوزير ،ولكننا يف اللجنة قضينا وقتًا يويالً ومل ن كر يف دقريرنا
«لقد رفض» بل دائمًا نقو «وأبدى حتفظه» ،فنحن حنرتم الكلمة ونعرف
الدالالت ،ونقلنا وقلنا «وأبدى حتفظه» ومل ن كر «رفض» ،وه ا ما استندنا
بليه يوا نقاشنا .وأنا كرئيسة اللجنة ــ وال أعلم رأي أعضاء اللجنة ــ لن
أعيد املشروع بىل اللجنة ،وما سيعيده هو قرار اجمللس بذا أراد بعادده ،فليس 5
من املقبو يف عمل اللجان أن نعيد البحث ونشح املعلومات من جديد
وخنصص يومًا كامالً ملشروع القانون فقط ويف األخري ال حنصل على شيء
ويضيع علينا هباء اليوم ال ي اجتمعنا فيه .أيلب أن يعرض املشروع على
اجمللس الختاذ أي قرار يف شأنه ولكن ليس اإلعادة بىل اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

أليس للمجلس حق يف أن يعيده بىل اللجنة؟

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،كالمي واضح ،قلت حيا بىل اللجنة بذا قرر اجمللس 05
ذلك ،ولك

ذكرت لألعضاء معانادنا يف ه ا املشروع ،وبذا كانوا

يردضون باعتبارهم أعضاء أن ننتظر املعلومات ونغري رأينا يف ه ا املوضوع
وحنن قد حبثناه؛ فنحن ناقشنا ه ا املشروع مردني وقرار اللجنة هو رفضه،
وبدالً من بعادده بىل اللجنة ــ بذا اردأى اجمللس جدوى املشروع ــ فلريفض
41

دوصية اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
45

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقاش أخ وقتًا يويالً ،وكان النقاش
نقاشًا قانونيًا حرفيًا ،وأنا أدكلم عن نفسي وليس عن باقي األعضاء ،حيث
أرى أن ما جاء يف دقرير اللجنة له وجاهته ،ويف اجلانب اآلخر كالم وزير
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العد له وجاهته أيضًا حينما قا بن ه ا املشروع بقانون جاء بهدف دعديل
اإلجراءات وليس ليتدخل يف سلطة القضاء ،والقاضي ال رقيب عليه بال
ضمريه .بن لراء اجلهات الثالث اليت استؤنس بها متسك العصا من النص ،
ال درفض وال دؤيد ،بمنا دطلب بعض التعديالت على مشروع القانون .بن ه ا
قانون مهم ،وقد أخ وقتًا من اللجنة حيث ددارسته ـ مشكورة ـ وأفاضت 5
فيه ،وكان الكالم صادرًا عن قانونيات وكان كالمًا حرفيًا ،وبرأيي أنه
يف قانون به ه األهمية البد أن جتتمع اللجنة مع وزارة العد ــ كما يلبت
اللجنة منها سابقًا ذلك عدة مرات ــ لكي يظهر القانون بصورة دوافقية بني
اللجنة وبني وزارة العد  ،فسعادة وزير العد ال يرفض التعديل يف مواد
القانون ،بمنا يتحفظ على رفض مشروع القانون من حيث املبدأ ،ما يع

01

بعادة النظر فيه .وأنا أعتقد أن كالم األ مجا فخرو صحيح ،فيجب أن
يعاد املشروع بىل اللجنة ،ودعاد دراسته لكي نتخ القرار الصحيح بعد
الدراسة املتأنية ،فنرى بمجابياده وسلبياده ،وأنا أقرتح على زمالئي بعادة
املشروع بقانون بىل اللجنة حتى دستكمل الدراسة فيه حبضور ممثلي وزارة
05

العد  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على ما دفضل به األ مجا
فخرو ،وهي أن مجعية الحمامني قالت بن من مالحظادها أن ه ا املشروع
يتضمن ددخالً يف اختصاصات القضاء ،وغرفة جتارة وصناعة البحرين قالت
بن فيه شبهة عدم دستورية وميكنكم الرجوع بىل مالحظادهم ،وزارة

التجارة مالحظادها جوهرية .بن ه ه املالحظات يف مجلتها دوحي ضمنيًا 45
برفض املشروع ولكن ه ه اجلهات ال متلك حق التدخل يف اختصاص السلطة
التشريعية ،بذا كان يف ه ا املشروع مواد دتضمن ددخل السلطة التنفي ية يف
أعما السلطة القضائية ،فما يرح اليوم من أن ه ه اجلهات مل دطلب رفض
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املشاريع من حيث املبدأ فإن ذلك من منطلق أنها ال دتدخل يف أعما السلطة
التشريعية .أنا أريد فقط أن أشري بىل ما دفضل به معالي الوزير يف املادة
( ،)45ه ه املادة اليت أشار بليها يف الفقرة (ب) واضحة الداللة ،وهي:
«ومجوز يف بعض القضايا اليت يصدر بتحديدها قرار من اجمللس األعلى
للقضاء بالتنسيق مع الوزير املع

بشؤون العد بحالة الدعوى مباشرة بىل 5

الحمكمة املختصة دون بعداد دقرير بالرأي القانوني فيها» ،فقد عاب ه ا
النص أنه منح اجمللس األعلى للقضاء اختصاصًا قضائيًا ــ كما دفضلت به
األخت رباب العريض ــ ومنح وزارة العد أيضًا اختصاصًا قضائيًا ،وه ا ما
أشرت بليه يف أنه قتل للسلطة القضائية .بذا كان القصد من ذلك هو دقصري
مدد التقاضي ،ففي الدعاوى املستعجلة حاليًا يلجأ اخلصم مباشرة بىل 01
القاضي حتى يف الليل ،لتحديد جلسة له .ه ا املشروع فصل بني القاضي
املستعجل وبني اخلصوم ،وجعل بينها وسيطًا وهو بدارة الدعوى ،وأيا
اإلجراءات يف الدعاوى املستعجلة .بن املالحظات اجلوهرية من دلك اجلهات يف
حقيقتها دفرغ املشروع من حمتواه ،حنن مع اإلصالح ،ومع التعديل ،ومع
التطوير ،لكن ما هي اآلليات؟ الوزير قا بن على اللجنة أن دطلب ،واللجنة 05
يلبت ،وحضرت وزارة العد  ،وبن اللجنة ممثلة يف رئيسها وأعضائها قدمت
لنا املعلومات اليت حنتاج بليها .اليوم ،هل بعد كل ه ه االجتماعات
الكثرية ،وبعد كل ه ا النقاش وبعد التأجيل من قبل جملسكم ،يأدينا
الوزير وبناء على يرحه يعاد املشروع بىل اللجنة .بن اللجنة حبثت ومادت حبثًا
يف ه ا املشروع ،ومجيع مداخالت األعضاء ماعدا شخصًا واحدًا مع رفض 41
املشروع من حيث املبدأ ،هل ه ا يريقنا يف دناو املشاريع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أننا أيلنا يف ه ا املشروع ،فأرجو أن دكون
املداخالت قصرية جدًا ،دفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
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45

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أود أن أعلق على موضوع رأي مجعية
الحمامني ،ه ا الرأي املرفق بالتقرير دسلمناه مع بداية دسلمنا ملشروع
القانون ،وأنا كنت بنفسي أمثل مجعية الحمامني بصفيت رئيسة اجلمعية،
قمت حبضور مجيع اجتماعات اللجنة التشريعية يف جملس النواب ،وكان 5
أثناءها وزير العد موجودًا ،وكان معي العديد من الحمامني ،وادضحت لنا
أثناء املناقشة أكثر األمور ،وفهمنا ما يهدف بليه القانون ،وما هي العقبات
اليت سنواجهها حنن الحمامني ،وما هي العوائق ،وما هي الضمانات اليت
ستؤثر على حقوق املتقاضني ،وه ا كله أدركناه خال املناقشة وأبدينا
حتفظنا واعرتاضنا بشكل واضح ،وكل ذلك موجود يف دقارير جلنة الشؤون 01
التشريعية والقانونية أمام جملس النواب ،ما يع

أن قرار مجعية الحمامني

املرفق بالتقرير هو ليس القرار النهائي .باإلضافة بىل أننا حني مناقشتنا
للموضوع باعتباري حمامية وأثناء مناقشيت مع زمالئي الحمامني ،مت حتميلنا
فعالً مسؤولية رفض ه ا املشروع باعتبارنا قانونيات يف ه ا اجمللس ألن لدينا
جتربة حية وهي جتربة بدارة الدعوى يف القضايا العمالية .ففي احلقيقة أنا 05
أقو  :لو كان كل الحمامني موجودين فسيدرك اجمللس رأيهم ورفضهم هل ا
املشروع ،و ه ه امل كرة املرفقة ليست هي القرار النهائي ،وبن لراء مجعية
الحمامني كلها مثبتة يف دقرير وحماضر اجتماعات جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية يف جملس النواب ،وشكرًا.

41

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظتان ،األوىل هي الرد على سعادة 45
العضو األ مجا فخرو خبصوص الكلمة اليت قاهلا وهي «بننا غري واضحني
يف ميكانيكية العمل» وه ا غري صحيح ،ألننا عملنا على ه ا املوضوع فرتة
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يويلة ،ومتت دراسته من كل اجلوانب ،وأيضًا ايلعنا على جتارب الدو
األخرى يف مسألة مكتب بدارة الدعوى املوجود دقريبًا يف كل أنظمة الدو
العربية وبأشكا خمتلفة ويف حماكم خمتلفة ،ولكن به ه الطريقة
املوجودة حاليًا أمامنا هي غري صحيحة .أيضًا دطرق معالي الوزير بىل موضوع
مكتب بدارة الدعوى وصالحياده ،وأعطاه صالحيات كبرية ال وجود هلا يف 5
نصوص القانون .بن مكتب بدارة الدعوى فقط ينظر يف اإلعالنات ويبلغ
اخلصوم ومجتمع بهم ،لتحدد نقاط االختالف ونقاط االدفاق ،فإذا ادفقوا
على مواضيع معينة يتم التصديق على ه ه املواضيع ودعطى الورقة الرمسية
باعتبارها سندًا دنفي يًا ،ويف حالة االختالف فقط يقوم بإحالتها مباشرة بىل
الحمكمة ،وبالتالي ال ميلك حق بصدار قرارات أبدًا ،ما عدا بذا ادفق 01
اخلصوم ووافقوا على بحالتها بىل وسيط فيتم بحالتها بىل وسيط ،ويطلب منه
حق بصدار القرارات بطلب بعض املستندات من اجلهات العامة واخلاصة
فقط ،وليس له حق اإلحالة بىل خبري ،وليس له حق يف االستماع لشهود ،وال
بصدار أوامر وقتية ،وبالتالي دوره وعمله هو عمل يعترب بداريًا ،يقوم به
القاضي والحماكم حاليًا ،وال أعتقد أنه سيكون فيه دعطيل للمحاكم ياملا 05
كان القاضي قادرًا على بدارة الدعوى ،ألن القاضي هو ال ي يدير الدعوى
أساسًا ويتحكم يف اخلصوم بالنسبة لتقديم الدفاع ،وبذا وجد أي ممايلة من
بعض اخلصوم أيضًا مجوز دنبيه القاضي بليها ،وبالتالي هو قادر على حسم
ه ه القضية .ونتفق مع األ الدكتور عبدالعزيز أبل بالنسبة بىل موضوع
قاضي احلكم ،فمكتب بدارة الدعوى ــ وبن كان دشكيله بداريًا ــ ليس 41
قاضي حكم ،وبالتالي يفرتض أن يكون حتت يد قاضي احلكم مجيع
أوراق الدعوى ومستندادها حتى يتم الفصل يف الدعوى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،دفضل األ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي 45
الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة بىل ه ا القانون هناك حقائق مجب أن
نبينها لكم وهي أن هناك مشكلة ،ففي اإلحصائية اليت ذكردها رئيسة
اللجنة يوجد حوالي  97أو  011أل قضية ،وهناك قضايا بسيطة دستمر عدة
سنوات ،فالبد أن قضية بدارة الدعوى موجودة وأخ ت بها دو كثرية ،فمن 5
املمكن أن يكون هناك دعاون بني احلكومة وبينكم ــ جملس الشورى ــ
بتقديم اقرتاح به ا اخلصوص ،وأنا أعتقد أن اهلدف يف النهاية هو دقليل املدة
من أجل حتقيق العدالة يف أقصر مدة ممكنة ،وأعتقد أنه هدف نبيل نسعى
بليه مجيعًا ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل يرح املوضوع للتصويت على جملسكم الكريم أريد أن
أقو بن اإلحصائية اليت قامت بتوزيعها األخت دال الزايد خبصوص موضوع
القضايا اجلديدة والحمسومة ،أعتقد أنها شهادة لوزارة العد  ،واليت قامت

مبجهود كبري وذلك لسرعة بيازها ملثل ه ه القضايا وحسمها بأسرع ما 05
ميكن ،ويأدي أيضًا اقرتاحها مبوضوع بدارة الدعوى دكملة هل ه اجلهود
اليت سرعت حسم الدعاوى املرفوعة ألنه مثلما يقا بن العدالة دتأثر
بإجراءات التقاضي الطويلة ،فعندما يصدر احلكم قد يكون فات األوان،
وبالتالي ال دتحقق العدالة يوا فرتة اإلجراءات .اآلن نشكر اللجنة رئيسة
وأعضاء على اجلهد الكبري ال ي ب لوه واملالحظات اليت أبدوها ،ولكن 41
هناك وجهات نظر أخرى ،كما ذكر سعادة الوزير أن الكل يسعى لتطوير
القضاء وحماولة حسم ه ه القضايا حتقيقًا للعدالة ،وأرى أنه ما دامت هناك
لراء قد ال دتفق مع رأي اللجنة ــ والوزير أبدى دعاونًا غري حمدود يف سبيل
الوصو مع اللجنة بىل ادفاق حبيث يتماشى ه ا املشروع مع الدستور بدون أي
شبهة وحيقق الغرض أيضًا ــ ملاذا ال نعطي املوضوع فرصة أخرى ويلس مع 45
معالي الوزير؟ وبذا أدت اللجنة يف األخري به ا الرأي وأصرت على رأيها ــ وهو
الرفض من حيث املبدأ ــ فلكل حادث حديث ،ألن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3
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القرار اآلن قد ال دكون يف صاحل اجمللس ،ال أريد أن أؤثر على اجمللس يف
قراره وه ا رأيي اخلاص ،ل ا أمتنى على رئيسة اللجنة ــ أم دركي ــ أن دوافق
على بعادة التقرير بىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،وبذا أصرت اللجنة على
رأيها...

5

العضو دالل جاسم الزايد:
لكن سيدي الرئيس حنن ناقشنا ه ا املشروع يف جلستني ،يف ه ه
اجللسة واجللسة السابقة...

01

الرئيـــــــــــــــس:
لكن الوزير اليوم أدى ــ مشكورًا ــ وبيّن وجهة نظره وأبدى دعاونًا غري
حمدود معكم ،ومن املمكن أن جتدوا خمرجًا يؤدي بىل اخلروج بشيء
معقو ومدروس ،ما رأيكِ؟

05

العضو دالل جاسم الزايد:
هل دعلم ماذا سيكون املخرج؟ املخرج الوحيد هو لو أدى وزير العد
ووافق على دوصية اللجنة برفض املشروع من حيث املبدأ ،ألنه ليس هناك
خمرج لخر ،بما وجود بدارة دعوى وبما أن يكون هناك مكتب غري بدارة
الدعوى.

41

الرئيـــــــــــــــس:
بذا وافق الوزير معكم فهو خري واحلمد ن.

العضو دالل جاسم الزايد:
لكن يُستش من مداخلة معالي الوزير أنه مع ه ا املشروع ،ألنه قا
بنه حيلم به ا املشروع من سنة 4112م ودقدم به يف سنة 4117م وأدى بلينا يف
سنة 4104م.
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45

الرئيـــــــــــــــس:
ليست هناك مشكلة .يف احلقيقة أرى ــ ولكن القرار األخري هو قرار
اجمللس ــ أن نعطي املشروع فرصة أخرى ،وقد جتدون خمرجًا ،وال أعتقد أن
احلكماء مثلكم لن مجدوا خمرجًا بالنسبة بىل ه ا املوضوع .على كلٍ،
حنن اآلن سنصوت على دوصية اللجنة .دفضل األ

الدكتور عصام 5

عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هناك ثالثة خيارات حو ه ا
املوضوع ،اخليار األو  :بعد النقاش ال ي دار اآلن من املمكن أن درى اللجنة 01
اسرتداد التقرير إلعادة دراسة املوضوع حبضور وزارة العد ومناقشته مرة
أخرى .اخليار الثاني :أن يقدّم بعض األعضاء اقرتاحًا بإعادة التقرير بىل
اللجنة ملزيد من الدراسة .اخليار الثالث :يرح دوصية اللجنة للتصويت ،ويف
ه ه احلالة بذا قرر اجمللس رفض دوصية اللجنة فمعنى ذلك أنه مل يعد هناك
موضوع رفض املشروع من حيث املبدأ ،وعلى اللجنة أن دعود ودبحث مواد 05
مشروع القانون ،ودقدم دوصيادها بالنسبة بىل مواد املشروع ،أما بذا أقرّ
اجمللس دوصية اللجنة فيعترب قرار اجمللس هو رفض املشروع من حيث املبدأ،
وينتهى األمر ويعود املوضوع بىل جملس النواب ،وشكرًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور عصام :دوصية اللجنة واضحة ،ولكنْ هناك اقرتاح لخر
وهو بعادة املشروع بىل اللجنة ملزيد من الدراسة مع وزارة العد  ،فأيهما
نصوّت عليه أوالً؟

45

املستشار القانوني للمجلس:
نُصوّت أوالً على االقرتاح املتعلق بإعادة املشروع بىل اللجنة ملزيد من
الدراسة ،وبذا مل يوافق اجمللس على ه ا االقرتاح يُصوّت على دوصية اللجنة،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ سنقوم بعملية التصويت واجمللس هو سيد قراره.
وسنصوت أوالً على االقرتاح األبعد وهو بعادة املشروع بىل اللجنة ملزيد من
الدراسة وال ي أثنى عليه األ مجا فخرو واأل فؤاد حاجي ،فهل يوافق
5

اجمللس على ذلك؟

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على دوصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث 01
املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .قبل أن أرفع اجللسة
لالسرتاحة اع روني البد أن أدرك اجللسة اآلن ،وسيرتأس اجللسة بعد
االسرتاحة النائب األو للرئيس األ مجا فخرو ،ولكن أمتنى أن يقدّم
املشروع املتعلق بالسماح للشركات اخلليجية بفتح فروع هلا يف مملكة

البحرين ومعاملة فروع دلك الشركات ذات املعاملة املقررة للشركات 41
الوينية؛ على املشروعات األخرى املوجودة يف جدو أعما اليوم ،لكي
يوافق اجمللس ــ بن شاء ان ــ على ه ا املشروع اليوم دزامنًا مع انعقاد قمة دو
جملس التعاون يف البحرين ،فقط وددت أن أوضح ه ه النقطة قبل أن أدرك
اجللسة .وأرفع اجللسة ملدة نص ساعة لالسرتاحة.
45

(رفعت اجللسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)
(وهنا توىل النائب األول للرئيس رئاسة اجللسة)
31
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النائب األول للرئيس:
بسم ان نستأن

اجللسة ،وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو

األعما واخلاص مبناقشة دقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص
مشروع قانون بالسماح للشركات اخلليجية بفتح فروع هلا يف مملكة
البحرين ومعاملة فروع دلك الشركات ذات املعاملة املقررة للشركات 5
الوينية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )39لسنة 4104م .وأيلب من األ
السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه بىل املنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أيلب دثبيت التقرير ومرفقاده يف 01
املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على دثبيت التقرير ومرفقاده يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

05

النائب األول للرئيس:
بذن يتم دثبيت التقرير ومرفقاده يف املضبطة.

41

(انظر امللحق  /3صفحة )123
النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .دفضل األ

45

مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم ان الرمحن الرحيم ،ناقشت اللجنة
مشروع قانون بالسماح للشركات اخلليجية بفتح فروع هلا يف مملكة
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البحرين ومعاملة فروع دلك الشركات ذات املعاملة املقررة للشركات
الوينية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )39لعام 4104م ،حيت مت استعراض
وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوني لشؤون اللجان،
واملستشار االقتصادي واملالي باجمللس ،واعتمدت اللجنة رأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،وال ي أكدت فيه سالمة مشروع 5
القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .بن مشروع القانون ه ا يهدف بىل
حتقيق املزيد من الرتابط والتكامل االقتصادي بني دو أعضاء جملس
التعاون لدو اخلليج العربية ،كما أنه جاء متوافقًا ومتسقًا مع الدستور
وباألخص مع الفقرة (ب) من املادة  ،01اليت دنص على« :دعمل الدولة على
حتقيق الوحدة االقتصادية لدو جملس التعاون لدو اخلليج العربية ودو

01

اجلامعة العربية ،وكل ما يؤدي بىل التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما
بينها» ،كما جاء التزامًا ودنفي ًا من مملكة البحرين قرار اجمللس األعلى
جمللس التعاون لدو اخلليج العربية الصادر يف دورده احلادية والثالثني،
واملنعقدة يف أبوظيب خال الفرتة من  1بىل  1ديسمرب 4101م ،والقاضي
بالسماح للشركات اخلليجية بفتح فروع هلا يف دو جملس التعاون لدو

05

اخلليج العربية ،ودطبيق املساواة التامة يف معاملتها معاملة فروع الشركات
الوينية ،والتوجيه بىل استكما بصدار األدوات التشريعية بالدو األعضاء
مبا حيقق املكاسب املرجوة من دلك الفرص واملزايا وصوالً للتكامل بني
الدو األعضاء ،ودوثيقًا للروابط بني مواينيها .وسعيًا من مملكة البحرين
يف املضي قدمًا من أجل التكامل االقتصادي ومن أجل الوصو بىل سوق 41
خليجية مشرتكة ،فقد أعدت احلكومة ه ا املشروع حمل البحث
والدراسة ،وحيث بن مملكة البحرين قد وافقت على االدفاقية االقتصادية
بني دو جملس التعاون لدو اخلليج العربية ،املوقعة يف سلطنة عمان بتاريخ
 30ديسمرب 4110م مبوجب املرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 4114م ،فقد
خلصت اللجنة بىل املوافقة على مشروع القانون ملا له من أهمية على االقتصاد 45
الوي

البحري
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البحرين ،ومبا يؤدي بىل دوحيد التشريعات االقتصادية بني الدو األعضاء يف
جملس التعاون لدو اخلليج العربية .علمًا أن هناك دولتني من دو اخلليج
قامتا بإصدار قرارات وزارية به ا الشأن ،وهما سلطنة عمان ودولة الكويت،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ دفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل
مبارك.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أستهل مداخليت بالرتحيب بقادة دو
جملس التعاون اخلليجي متمنية هلم ييب اإلقامة ،وأن خيرجوا بتوصيات دعود
بالنفع على املواين اخلليجي .مجيل جدًا أن دتزامن مناقشتنا هل ا املشروع
بقانون مع انعقاد قمة جملس التعاون اخلليجي يف مملكتنا احلبيبة ،وأعتقد

أن ه ا املشروع هو مثار هل ا التعاون اخلليجي ،وهو أيضًا مدخل للتكامل 05
اخلليجي ولوجود السوق اخلليجية املشرتكة .ليس لدي اعرتاض على القانون
ولكنْ لدي سؤا أوجهه بىل وزارة الصناعة والتجارة ،وخاصة أن البحرين قد
مرت خال السنتني املاضيتني بالكثري من اهلزات االقتصادية بسبب وجود
األزمة السياسية ،سؤالي هو :هل لدى وزارة الصناعة والتجارة خطة جل ب
االستثمارات اخلليجية؟ الكل يعلم أن رأس املا جبان وهو أو من يهرب يف 41
حالة وجود أي أزمة دلم بأي بالد كانت ،صحيح أننا بخوة مع دو اخلليج
العربي ولكننا حنتاج بىل أن دكون هناك خطة من قِبل وزارة الصناعة
والتجارة جل ب ه ه االستثمارات ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ل خليفة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()17

4104/04/42م املضبطة 9

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،ونشكر اللجنة على ه ه التوصية اليت
دتماشى متامًا مع نهج مملكة البحرين يف التعامل مع كل قرارات جملس
التعاون ودنفي ها يوا السنني املاضية ،وأعتقد أن البحرين من أهم الركائز
اليت أدت بىل ياح دنفي االدفاقية االقتصادية ،وذلك من خال دنفي كل 5
ه ه القرارات ،ل ا نرجو من اجمللس املوقر أن يصوّت باملوافقة على دوصية
اللجنة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،دفضل األ خليل ببراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صودي بىل صوت الزمالء ال ين سبقوني
بالتهناة النعقاد القمة الـ  33يف مملكة البحرين ،وبالرتحيب بقادة دو
جملس التعاون .والشكر موصو بىل اللجنة لإلسراع يف دقديم ه ا املشروع05 ،
ال ي ينم عن جتاوب جملس الشورى مع التطورات السياسية واالقتصادية يف
مملكة البحرين ،وأعتقد أنه فرصة كبرية أن يكون هناك دعاون يف جما
فتح الشركات ،وأرى من الضرورة مبكان أن يسعى القطاع اخلاص يف
مملكة البحرين جاهدًا ألن ينشئ أيضًا فروعًا لشركاده الوينية يف دو
جملس التعاون ،ألننا نقو دائمًا بن السوق اخلليجية هي عمق اسرتاديجي 41
واقتصادي مهم لنا ،وأعتقد أن األسواق املفتوحة يف دو جملس التعاون
دستدعي من القطاع اخلاص يف مملكة البحرين أن يتحرك حتركًا سريعًا،
ويستفيد من ه ا املعطى ومن ه ه االدفاقيات ومن ه ه القرارات اليت دقوم
مملكة البحرين بتنفي ها ومتابعتها باستمرار ،وشكرًا.

45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ أمحد ببراهيم بهزاد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صودي بىل اإلخوة ال ين سبقوني أوالً
بتهناة قادة الدو اخلليجية النعقاد ه ه القمة يف البحرين .وثانيًا :يف موافقتهم
على مشروع القانون ،ال ي يهدف أوالً وأخريًا بىل التقارب بني شعوب منطقة
دو اخلليج العربية ،وه ا مطلب الكثريين من أبناء دو املنطقة يف بمجاد 5
نوع من التواصل والرتابط بني أبناء املنطقة ،ويعترب ه ا املشروع أحد األسباب
اليت دساعد يف زيادة الرتابط والتقارب من الناحية التجارية بني دو جملس
التعاون ،ل ا أنا من املؤيدين لفكرة ه ا املشروع ،وأرجو من اإلخوة األعضاء
املوافقة عليه ،وشكرًا.

01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بشكل سريع جدًا ،أريد أوالً أن أهنئ قادة 05
دو جملس التعاون بانعقاد القمة الـ  ،33وأمتنى عليهم أن ننتقل نقلة نوعية
ــ وليست جزئية ــ لصيغة االحتاد بشكل أساسي كونفدرالية أو ما شابه،
وهي مسألة مهمة أمام املنعطفات اليت دواجهنا .فيما يتعلق به ا القانون فقد
أحسنت احلكومة والسلطة التنفي ية بتقديم مشروع القانون ــ وليس االعتماد
فقط على قرار وزاري ــ ال ي يتيح جلميع أبناء اخلليج أن يعتمدوا على وجود 41
أداة قانونية وليس على قرار وزاري فقط ــ يبعًا مع احرتامي للقرارات الوزارية
يف دو اخلليج ــ فكل دولة لديها صالحيادها ولليادها الدستورية ولكن وجود
قانون يع

أن أي مواين خليجي يعلم أن يف البحرين قانونًا يعزز مصاحله

وهو أقوى بكثري مما لو كان فقط قرارًا وزاريًا ،ومن املمكن أن يتغري بذا
جاء وزير لخر .القانون حتمًا دصدره السلطة التشريعية وهو يعطي ألبناء 45
البحرين فرصة للتعاون مع أبناء دو اخلليج ،وه ا يف حد ذاده دعزيز وج ب
لالستثمارات اخلليجية ،ونأمل أن ينف دنفي ًا جيدًا لكي يعزز االقتصاد
البحري  ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ محيد يوس

رمحة الوكيل املساعد للتجارة

الحملية بوزارة الصناعة والتجارة.
5

الوكيل املساعد للتجارة احمللية:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة ان وبركاده ،معالي
الرئيس ،أصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى الحمرتمني .بداية أود أن
أقدم شكري بامسي وباسم وزارة الصناعة والتجارة ملوافقتكم على ه ا
املشروع ال ي خرج به اآلن ،وهو ينسجم ويتسق مع قوانني مملكة البحرين

التجارية .ردًا على التساؤالت اليت دقدم بها أصحاب السعادة اإلخوة األعضاء 01
بشأن التشجيع على ج ب االستثمارات اخلليجية واألجنبية ،أحب أن أيمان
مجيع اإلخوة األعضاء بأن وزارة الصناعة والتجارة قد بادرت بإنشاء حمطة
واحدة دسمى «مركز البحرين للمستثمرين» ،واإلجراءات يف ه ا املركز
ميسرة إلخواننا مواي

ومستثمري دو جملس التعاون اخلليجي ،وباإلضافة

بىل ذلك هناك قانون شركات جديد سيصدر يف القريب العاجل ،وهو منظور 05
أمام جملس النواب ،وفيه من املواد ما يسهل على الشركات األجنبية فتح
مشاريعها يف مملكة البحرين .وقد سبق لسعادة وزير الصناعة والتجارة أن
يرح مبادرة الرتويج للمشاريع الصناعية والتجارية يف مملكة البحرين ،حيث
قام مع املعنيني يف ه ا اجملا بالعديد من الزيارات ،ومازا العمل جاريًا
واخلطة مستمرة يف ه ا اجملا  .أما فيما يتعلق مبجا دنفي القوانني بالنسبة 41
إلخواننا يف دو جملس التعاون اخلليجي ــ وبعضكم من التجار ويعرف أن
البحرين دائمًا سباقة يف دطبيق القوانني ــ فالقرارات والقوانني السابقة
لتسهيل االستثمار يف مملكة البحرين إلخواننا يف دو جملس التعاون
اخلليجي موجودة من زمن بعيد ،وه ا القانون ما هو بال دقنني ملا كانت
دعمل به مملكة البحرين ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

01

النائب األول للرئيس:
بذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل بىل مناقشة مواده مادة
مادة ،دفضل األ مقرر اللجنة.

05

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
الديباجة :دوصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
41

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
45

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
بذن دُقر الديباجة .وننتقل بىل املادة األوىل ،دفضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة األوىل :دوصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من
احلكومة مع مراعاة التصحيح التالي :بضافة كلمة «جملس» لتصبح العبارة
«ملواي دو جملس التعاون» حيث سقطت ه ه الكلمة سهوًا من التقرير.
5

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟ دفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بذا قارنّا الديباجة مع ه ه املادة فسنجد أنه
قد ورد يف الديباجة التالي «...وعلى قرار اجمللس األعلى جمللس التعاون لدو
اخلليج العربية يف دورده احلادية والثالثني ،اليت عقدت يف أبوظيب خال
الفرتة من  1- 1ديسمرب 4101م بشأن السماح للشركات اخلليجية بفتح

فروع هلا يف دو جملس التعاون لدو اخلليج العربية ،ودطبيق املساواة التامة 05
يف معاملتها معاملة فروع الشركات الوينية ،»...ولكن عندما نأدي بىل
الشروط اليت وضعتها املادة األوىل يدها قد استثنت الشركات اململوكة أو
املسجلة يف دو جملس التعاون ــ بن كان أحد أفرادها أجنيب اجلنسية ــ
والكثري من الشركات سواء يف مملكة البحرين أو يف دو جملس التعاون
لديها مساهمون أجانب ،وحاليًا ــ وحب ا لو يُصحح لي ممثل وزارة الصناعة 41
والتجارة ــ ليس هناك قيد على الشركات املوجودة يف دو جملس التعاون بذا
كان أحد مساهميها أجنبيًا ،وجاء ه ا القانون ووضع قيدًا مل يُنص عليه يف
القرار الصادر عن قادة دو جملس التعاون ،وضيّق احلدود املسموح بها حاليًا
وما جرى عليه العمل يف مملكة البحرين ،أريد أن أعرف ملاذا ه ه املغايرة؟
وملاذا ه ا االختالف؟ وملاذا ه ا القيد على قرار اجمللس األعلى جمللس التعاون 45
لدو اخلليج العربية؟ وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ محيد يوس

رمحة الوكيل املساعد للتجارة

الحملية بوزارة الصناعة والتجارة.
5

الوكيل املساعد للتجارة احمللية:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة بىل ه ا البند ،دطرقت وزارة الصناعة
والتجارة بليه يف جملس النواب ،وكان من ضمن التعديل ال ي اقرتحته وزارة
الصناعة والتجارة يف املادة األوىل يف البند الثالث يف الفقرة األخرية «ومجوز
للوزير املع

بشؤون الصناعة والتجارة بلغاء درخيص فرع الشركة يف حالة

انتفاء أي من ه ه الشروط املنصوص عليها بالفقرة األوىل من ه ه املادة»01 ،
ه ا القانون أجاز لوزير الصناعة والتجارة أن يستث

أي شركة فيها

مستثمرون غري خليجيني ،والرتخيص مفتوح للشركات اخلليجية املشرتكة
مع مساهمني أجانب ،وه ا التعديل أعطى وزير الصناعة والتجارة خيار بلغاء
الشركات اليت مت دأسيسها من قبل خليجيني وأجانب ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

05

شكرًا ،مبعنى أن الشركات املسجلة اآلن ملساهمني خليجيني
وأجانب دستمر يف عملها ما مل يرَ الوزير خالف ذلك .دفضلي األخت دال
جاسم الزايد.
41

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أدفهّم التساؤ املوجود لدى األخت لولوة
العوضي ،وكما بيّن ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة يف ه ا املشروع
التزمت ب ات نص القرار الصادر عن اجمللس األعلى جمللس التعاون لدو
اخلليج العربية ،حيث كان أحد شرويه أن دكون الشركة مملوكة 45
بالكامل ملواي

دو جملس التعاون ،وبالتالي مت دضمني ه ا البند يف

الشروط الواردة يف ه ا القانون ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة بىل حق الوزير املطلق يف بلغاء 5
الشركات القائمة حاليًا بذا كانت مملوكة ملواينني خليجيني وأجانب؛ يف
الوقت احلالي ومن أسبوع مت دسجيل عدة فروع لشركات مسجلة ملساهمني
خليجيني وأجانب ،وبال ات شركات سعودية ،فهل يع ذلك أن الوزير املع
بشؤون الصناعة والتجارة قد يأدي يف يوم من األيام ويقوم بإلغائها؟ ه ا النص
مطلق ،ومل حيدد املعايري اليت دفضل بها ممثل وزارة الصناعة والتجارة .هل 01
مجوز للوزير بلغاء درخيص فرع الشركة يف حالة انتفاء أي شرط من الشروط
املنصوص عليها يف املادة األوىل من ه ا القانون؟ هل ه ا القانون سيطبق بأثر
رجعي على الشركات اليت مت دسجيلها يف مملكة البحرين واملخالفة لشروط
ه ا القانون؟ الفقرة األخرية من املادة األوىل دعطي احلق للوزير يف بلغاء
درخيص أي شركة من شركات دو جملس التعاون لفتح فروع هلا بذا 05
كانت ختال شروط ه ا القانون ،وه ا يع

التطبيق بأثر رجعي للقانون،

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير 41
شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،دطبيق القوانني يكون من داريخ صدورها ،وال
مجوز دطبيقها بأثر رجعي .وكلنا نعلم أن هناك فروعًا لشركات حبرينية 45
موجودة يف دو اخلليج ،وأن هناك فروعًا لشركات دابعة لدو اخلليج
موجودة يف مملكة البحرين ،وه ا القانون هو بيار عام لتنظيم عمل ه ه
الشركات ،ويصب يف خدمة املواين سواء يف البيع والشراء أو لفتح فروع
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لشركته يف دو

جملس التعاون ،وبالتالي يُسهم يف اكتما الوحدة

االقتصادية لدو جملس التعاون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على املادة األوىل كما جاءت من احلكومة مع 01
دصحيح اخلطأ املطبعي ال ي أشار بليه األ املقرر؟

(أغلبية موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
بذن دُقر ه ه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،دفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة الثانية :دوصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من
41

احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟
45

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
بذن دُقر ه ه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،دفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
املادة الثالثة :دوصي اللجنة باملوافقة على ه ه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

النائب األول للرئيس:
هل هناك مالحظات على ه ه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على ه ه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
بذن دُقر ه ه املادة .وبه ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع

41

القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

( أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
نظرًا بىل أهمية ه ا املشروع أقرتح أن نأخ الرأي النهائي عليه بصفة 45
االستعجا  ،ويتطلب ه ا دصويتني ،التصويت األو ألخ املوافقة مناداةً
باالسم على االستعجا  ،والتصويت الثاني ألخ الرأي النهائي على مشروع
القانون ،دفضل األ عبداجلليل ببراهيم ل يري األمني العام للمجلس.
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(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املوافقة على التصويت النهائي اآلن)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
5

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
غري موجودة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

05

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال.
41

غري موجود.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
45

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
غري موجود.

31

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()17

4104/04/42م املضبطة 9

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
5

موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
غري موجود.
01

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
غري موجود.

05

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
41

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
45

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

31

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
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العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
غري موجود.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة مع التحفظ على الفقرة األخرية من املادة األوىل.

5

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
01

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

05

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
غري موجود.

العضو منرية عيسى بن هندي:
41

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
45

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
غري موجودة.

31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
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العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
غري موجودة.

النائب األول لرئيس اجمللس مجال حممد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون بصفة 5
نهائية؟

( أغلبية موافقة)
01

النائب األول للرئيس:
بذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن بىل البند التالي من
جدو األعما واخلاص مبناقشة دقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص مشروع قانون بفتح اعتماد بضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة

املالية 4104م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )34لسنة 4104م ،وأيلب من 05
األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه بىل املنصة ،فليتفضل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أيلب دثبيت التقرير ومرفقاده يف
41

املضبطة.

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على دثبيت التقرير ومرفقاده يف املضبطة؟
45

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
بذن يتم دثبيت التقرير ومرفقاده يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  /9صفحة )190
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النائب األول للرئيس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،دفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة مشروع القانون بفتح اعتماد
بضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 4104م مببلغ (122.351.111
دينار) ،حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت من قبل أعضاء اللجنة،
واعتمدت اللجنة رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى

بشأن سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وقد ادفقت 01
اللجنة على أهمية دعم الشركة وبقائها بصفتها ناقالً وينيًا للمملكة ولكن
بشرط احلصو على دفاصيل صرف مبلغ الدعم ،وحتديد املبالغ لكل سنة
على حدة ،كما الحظت اللجنة أن مبلغ الدعم املرصود يف مشروع القانون
كبري جدًا يضاف بليه كُلفة االقرتاض ودبعات ه ا املبلغ الكبري على الدين
العام للمملكة .وك لك ناقشت اللجنة الشق الثاني من مشروع القانون 05
واملتعلق بإنشاء استاد رياضي جديد مببلغ  41مليون دينار واملبني يف مشروع
القانون ،وقد رأت اللجنة أن دطرح ه ا املوضوع عند مناقشة ودراسة امليزانية
العامة (املقدرة) لعامي  4103و4102م يف األيام القادمة؛ وذلك نظرًا بىل أهمية
دعم أنشطة الشباب والرياضة يف البالد .وجتدر اإلشارة بىل أنه حتى داريخ
بعداد ه ا التقرير مل دستلم اللجنة أي دوضيحات على مجلة من التساؤالت 41
املشار بليها من اجلهات املعنية به ا الشأن .وقد بنت اللجنة قرارها برفض
مشروع القانون باألخص على ضوء صدور مرسوم بقانون بدعم شركة يريان
اخلليج مببلغ  075مليون دينار مؤخرًا .علمًا بأن جملس النواب املوقر مل يوافق
على مشروع القانون وقدم مربراده لرفض مشروع القانون .ودوصي اللجنة بعدم
املوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون بفتح اعتماد بضايف يف امليزانية 45
العامة للدولة للسنة املالية 4104م ،واألمر معروض على جملسكم املوقر
الختاذ الالزم ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أوّد أن أوجه سؤاالً بىل مقرر اللجنة5 ،
اللجنة يف نهاية دقريرها قالت بنها بنت قرارها رفض مشروع القانون من حيث
املبدأ على ضوء صدور مرسوم بقانون بدعم شركة يريان اخلليج مببلغ 075
مليون دينار مؤخرًا ،ويف نفس الوقت على أساس اخليارات اليت يرحتها
احلكومة وهي أربعة خيارات ملعاجلة وضع شركة يريان اخلليج ،هل ملقرر
اللجنة أن يعطينا اخليار ال ي قد دلجأ بليه احلكومة غري اخليارين األو

01

والثاني يف حالة عدم دعم شركة يريان اخلليج بأي مبلغ خالفًا للمبلغ الوارد
يف املرسوم بقانون؟ ألن اخليارين الثالث والرابع هما اخلياران األخطر ،هل
ستُلغى الشركة وستُنشأ شركة وينية حكومية أخرى؟ أم سيتم دقليص
نشاط الشركة بىل احلدود اليت وردت يف خيارات احلكومة؟ حب ا لو يبيّن
لنا سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب دوجهات حكومة البحرين يف 05
حالة رفض ه ا املشروع لدعم الشركة الوينية الناقلة يف ضوء اخليارين
الل ين يرحهما وزير املالية أثناء اجتماعه مع اللجنة املالية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
41

شكرًا ،دفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصفيت نائب رئيس اللجنة سأجيب عن
دساؤالت األخت لولوة العوضي ،أحد األسباب الرئيسية لرفض اللجنة هل ا
االعتماد هو عدم وضوح الرؤية لنا بالنسبة بىل اخليار ال ي رست عليه 45
احلكومة ،م كرة هياة التشريع واإلفتاء القانوني ذكرت أن احلكومة يف
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اجتماعها األسبوعي رست على االدفاق على اخليار الرابع وهو دقليص عدد
خطوط الشركة بىل  34خطًا ،ودكون عدد الطائرات ما بني  41و42
يائرة ،بينما اجته جملس بدارة ممتلكات بىل اخليار الثالث وهو دصفية
الشركة وبعادة جدولتها من جديد ،وبالتالي كانت الصورة غري واضحة
بالنسبة بلينا ،وه ا أحد األسباب الرئيسية لرفضنا ه ا االعتماد ،وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ مقرر اللجنة.
01

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن يف اللجنة مل نناقش موضوع اخليارات
االسرتاديجية إلعادة هيكلة شركة يريان اخلليج؛ ألننا نعترب أن ه ا األمر
شأن دنفي ي ،وليس شأنًا دشريعيًا ،واملطروح أمامنا فقط مشروع الدعم
املالي لشركة يريان اخلليج ،ووجدنا أن املبلغ املطلوب ــ بعد صدور املرسوم

بقانون بتمويل يريان اخلليج مببلغ  075مليون دينار ــ وهو  112مليونًا ،وهو 05
مبلغ كبري جدًا ،وهو دين سيُضاف بىل الدين العام ،ل لك جملس النواب
املوقر رفض ه ا التوجه ،وأيضًا دوجهنا بىل االجتاه نفسه ورفضنا اعتماد
مبلغ به ا احلجم ،ولكن املناقشة التفصيلية للخيارات هي جزء من
صالحيات احلكومة وليست من صالحيات جملس الشورى ،ول لك حنن يف
اللجنة مل نتحدث يف ه ا املوضوع مع احلكومة املوقرة ،وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
45
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حتى نُطمان اجمللس بشأن ه ا املوضوع ،نقو
بنه كان هناك اجتماع بني احلكومة وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية يف
كال اجمللسني ،وكان املوضوع هو موضوع يريان اخلليج ،وكان هناك
خياران ،ومت االدفاق على اخليار الثاني ،كان اخليار األو هو دصفية 5
الشركة ،واخليار الثاني كان اإلبقاء على شركة يريان اخلليج بصفتها
ناقلة وينية ،ومت التوافق على ببقاء يريان اخلليج بصفتها ناقلة وينية على أن
دقوم احلكومة بإعادة هيكلة الشركة ،وه ا بالفعل ما يتم اآلن ،حيث بنه
متت بعادة دشكيل جملس اإلدارة ،واآلن يرأس جملس اإلدارة أحد نواب
رئيس جملس الوزراء ،ومت قبو استقالة املدير العام للشركة ،ومت دعيني 01
قائم بأعما املدير العام حتى يتم دعيني مدير جديد ،وبالفعل مت التوافق على
قضية صدور مرسوم مببلغ  075مليون دينار إلسناد الشركة حتى دكتمل
اخلطة اليت وضعتها احلكومة إلعادة اهليكلة .بذن التوجه ال ي مت االدفاق
عليه هو احلفاظ على يريان اخلليج مع بعادة هيكلة الشركة ،وأعتقد أن
05

األمور واضحة اآلن ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
41

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يلبنا دوضيح سعادة الوزير حتى نطمان بىل أن
رفضنا هل ا املرسوم لن يكون له دأثري يف اإلبقاء على الشركة من عدمه
ألننا حريصون على أن دكون للبحرين ناقلة وينية ،وشكرًا.

45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
بذن سنصوّت على دوصية اللجنة بعدم املوافقة من حيث املبدأ على
مشروع القانون ،فهل يوافق اجمللس على دوصية اللجنة؟
5

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
بذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .سوف نؤجل البند السابع
من جدو األعما اخلاص مبواصلة مناقشة دقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوي

خبصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات 01

اإلصالح والتأهيل .وننتقل بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص
مبناقشة دقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية
للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 4100م جمللس الشورى ،واليت مت ددقيقها
من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،دفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن
05

أبل مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أيلب دثبيت التقرير يف املضبطة،
وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على دثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

45

النائب األول للرئيس:
بذن يتم دثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /5صفحة )152
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النائب األول للرئيس:
دفضل األ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ددارست اللجنة البيانات املالية للسنة املالية 5
املنتهية يف  30ديسمرب  4100جمللس الشورى ،وبعد االيالع عليها ،وعلى رأي
املستشار القانوني لشؤون اللجان ورأي املستشار االقتصادي واملالي باجمللس،
وعلى العرض التوضيحي بشأن البيانات املالية املقدّم من األمانة العامة؛
الحظت اللجنة ما يلي0 :ــ أن األمانة العامة باجمللس قد التزمت عند بعدادها
للبيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 4100؛ بأحكام املادة 01
( )071من الالئحة الداخلية للمجلس واملواد ( 011بىل  )019من الالئحة املالية
للمجلس4 .ــ أن ديوان الرقابة املالية قد قام بأعما الرقابة على اجمللس
مبوجب املرسوم بقانون رقم ( )01لسنة 4114م بشأن ديوان الرقابة املالية،
بهدف ببداء الرأي امله

حو احلساب اخلتامي للمجلس وأصدر دقريره عن

أعما الرقابة من دون أي حتفظات ،مما يع

أن البيانات املالية الواردة يف 05

احلساب اخلتامي دُظهر بصورة عادلة بيرادات ومصروفات اجمللس3 .ــ دكرار
دباين دقديرات بعض املصروفات السنوية مثل التدريب ،عن املصروفات
الفعلية يف نهاية العام ،مما يستدعي ب

جهود أكرب عند وضع اعتمادات

امليزانية السنوية للمجلس ،من خال خطة اسرتاديجية لالردقاء بأداء موظفي
األمانة العامة باجمللس .ودود اللجنة أن دشيد باستمرار اهتمام األمانة العامة 41
مبساعدة موظفي اجمللس من خال دقديم القروض احلسنة .كما دشيد
اللجنة بإنشاء وحدة دكافؤ الفرص باجمللس وذلك لتمكني املرأة العاملة يف
األمانة العامة للمجلس من دبوء املكانة اليت دستحقها مع نظريها الرجل.
ودرى اللجنة أن اجمللس قد التزم ببنود ومواد لوائحه الداخلية ،وأن دقرير
الديوان مل يُظهر حدوث جتاوزات أثَّرت على صحة الوضع املالي للمجلس45 .
كما الحظت اللجنة جتاوب األمانة العامة للمجلس مع كل املقرتحات
السابقة للديوان وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية لتحسني أنظمة الرقابة
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الداخلية ورقابة االلتزام .ويف ضوء املناقشات واآلراء اليت أبديت أثناء دراسة
البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب  ،4100فإن اللجنة دوصي
مبا يلي :بقرار البيانات املالية اخلتامية جمللس الشورى للسنة املالية املنتهية يف
 30ديسمرب  .4100واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم،
5

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ دفضل األ حممد حسن الشيخ منصور
السرتي.

01

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط لدي استفسار بالنسبة بىل بمجالي
االحتيايي ال ي يبلغ ما يقارب ستة ماليني دينار ،حيث أريد دوضيحًا حو
كيفية بدارة ه ا املبلغ؟ وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضلي األخت كرمية حممد العباسي رئيس الشؤون املالية
باجمللس.
41

رئيس الشؤون املالية باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة بىل استفسار سعادة العضو األ
حممد السرتي حو االحتيايي املالي ،فإن االحتيايي املالي هو ممتلكات
اجمللس ،وينقسم بىل قسمني :موجودات ثابتة وموجودات متداولة .املوجودات
الثابتة ال دتحو بىل نقدية بسهولة ،مثل األثاث واملباني ،أما املوجودات

املتداولة فهي اليت يُخصم منها مطلوبات اجمللس ،ومرفق مع دقرير اللجنة 45
جدو يُبيّن أن االحتيايي املالي ليس هو الفائض الفعلي ،بل النقدية الفعلية
هي عبارة عن النقدية املوجودة يف البنك وهي دبلغ  2.7ماليني دينار ،خمصوم
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منها بمجالي املطلوبات املتداولة يف امليزانية العمومية املبينة وهي  951ألفًا،
بينما النقدية الفعلية هي  3ماليني و 791ألفًا ،واليت خنصم منها املتبقي من
ميزانية القرض احلسن وهو مبلغ  001ألفًا ،وخنصم منها ك لك التزامات
اجمللس اليت دقدر بـ  4.770.191دينارًا كما هو مبني يف دقرير ديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،ليبقى صايف النقدية الفعلية هو  797.274دينارًا كما يف 5 30
ديسمرب  ،4100وحتى صايف النقدية الفعلية ه ا سوف يتم االستفادة منه يف
دغطية كُلفة مشروع املبنى اإلداري ال ي كان مُسجالً ضمن التزامات عام
 ،4100واملبلغ بعد التداو واملناقشات مع وزارة األشغا ــ اليت دشرف على
بقامة ه ه املشاريع ــ زاد من مليونني ونص
دينار ،مبا يع

املليون دينار بىل  3.4ماليني

أن ه ا الفائض املقدر بـ  797ألفًا سوف يُستفاد منه ويُستغل 01

يف دغطية مبلغ املشروع ال ي سوف يستفيد منه مجيع املوظفني ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،حتى أجيب األ حممد السرتي عن سؤاله الحمدد ،ه ه
األموا الفائضة النقدية دودع يف ودائع ثابتة فقط ،وال دُمس يف أي جماالت 05
أُخرى ،أي ال دُستثمر يف أي جماالت أخرى .دفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر اللجنة على التقرير وأشكر 41
األخت كرمية العباسي على دوضيحها ،لكنْ لدي دساؤ حيث بن التقرير
قا بن األمانة العامة قامت بالتفاعل مع مالحظات ديوان الرقابة املالية
واإلدارية يف بعض األمور ،وانتهت اللجنة بىل أن األمانة العامة قامت بتغطية
مجيع املالحظات اليت أشار بليها ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،ويا حب ا لو
كانت اللجنة قد بيّنت لنا ما هي مالحظات دقرير ديوان الرقابة املالية 45
واإلدارية اليت متت دغطيتها ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ خليل ببراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أحب أن أشكر األمانة العامة على 5
التزامها باللوائح املالية وعلى ه ه الدقة يف متابعة امليزانية .امسح لي ولكن
ه ا األمر يفتح شهيتنا لبعض املطالب اليت ال أعلم بن كان ه ا وقتها
املناسب أم ال!
01

النائب األول للرئيس:
بذن كانت خارج نطاق احلساب اخلتامي ،فهي خارج املوضوع .حنن
نتكلم عن احلساب اخلتامي فقط وليس عن مطالبنا.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
05

بذن ليس ه ا وقتها املناسب ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.
41

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤا األخت لولوة العوضي مجعلك دفكّر
مليًّا ،عندما يقولون بن األمانة العامة التزمت بآراء ودوجيهات سواء ديوان
الرقابة املالية واإلدارية أو اللجنة ،فإنها كلها دصب يف نوعني0 :ــ أنظمة
الرقابة اإلدارية4 .ــ االلتزام .ولو نرجع بىل حسابادهم الفعلية يد أنه ال يوجد

أي جتاوز للمصروفات ــ وقد ركّزت على ه ه الناحية حتى دكون شفافية ــ 45
وقــــد خيرج أحد اإلخـــوة ليقو بن هـــ ا البند أو ذاك فيه جتاوز ،وبالفعل
باب اخلدمات املتنوعة املرصود لـــه  241.111دينار يــــد أن فيــــه جتاوزًا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()91

4104/04/42م املضبطة 9

يعاد  %3.9أي  01.502دينارًا ،أما باقي البنود كلها ومجيع األقسام فلم
يكن فيها جتاوز ،واألمانة العامة التزمت بالالئحة الداخلية والالئحة املالية،
وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،دفضلي األخت كرمية حممد العباسي رئيس الشؤون املالية
باجمللس.

رئيس الشؤون املالية باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود دوضيح نقطة جتاوز اجمللس مليزانية بند 01
اخلدمات املتنوعة مببلغ قدره  01.511دينار ،فعليًّا يف سجالت اجمللس مل
يكن هناك أي جتاوز يف ه ا البند ،املبلغ املُبيّن يف سجالت اجمللس هو
 243.509دينارًا ،وليس  223.402دينارًا كما هو مبني يف اإليضاح رقم  04يف
الصفحة  00من دقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حتت باب «اخلدمات»،
بند «خدمات متنوعة» ،الفرق بني املبلغني هو بالضبط  09.195دينارًا ،وهو 05
عبارة عن نادج خسارة بسبب بلغاء مشروع نظام املوارد البشرية واملالية ،وهو
مشروع امسه ( )iScalaوال ي دعاملنا فيه مع شركة انرتكو  ،وقد خسر
املشروع ،وعليه كان هناك دغيري معاجلة لتسجيل املبلغ من قبل ديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،وألن املشروع مشرتك بني جملسي الشورى والنواب فقد سجل
اجمللسان املشروع يف سجالدهما باعتباره خسارة وقلال من اإليرادات األخرى41 ،
يف املقابل اردأى ديوان الرقابة املالية واإلدارية زيادة مصروفات اخلدمات يف
بند «اخلدمات املتنوعة» ،وللعلم مل يكن هناك أي جتاوز من قبل جملس
الشورى يف أي بند ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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