كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم :
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 1الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســـي
الشورى والنواب.
 - 2السيد مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.

5

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. من وزارة الداخلية:
- 1النقيب حسني سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
 - 2الشيخة مي بنت حممد آل خليفة القائم بأعمال مدير إدارة التحريات املالية11 .
 من وزارة اخلارجية:
- 1السيد علي صاحل علي وزير مفوض.
- 2السيد حممد عيسى األنصاري ملحق دبلوماسي.
15

- 3السيد فتحي جاسم السبت سكرتري أول.
 من وزارة املالية:
 - 1السيد أمحد جاسم فراج الوكيل املساعد للشؤون املالية.
 - 2السيد حممد أمحد حممد مدير إدارة امليزانية.

- 3ا لســـــيد عبـــــدالكريم حممـــــد بـــــوعصي رئـــــيس التخطـــــي االقتصـــــادي 21
االسرتاتيجي.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسصمية واألوقاف:
السيد خالد حسن عجاجي الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق. من مصرف البحرين املركزي:
 - 1السيد عبدالرمحن حممد الباكر املدير التنفيذي لرقابة املؤسسات املالية.
 - 2السيد معروف حممد شويكة املستشار القانوني.
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25

 من ديوان اخلدمة املدنية:
- 1السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات واألجور.
- 2السيد صصح الدين ع بدالرمحن عجصن مدير السياسات وشؤون اللوائح.
 - 3الدكتور عادل رمضان األبيوكي املستشار القانوني.
5
كما حضرها الدكتور أمحد عبـدا
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــدا

ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون

احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية

واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
القانونيني بالجملس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني بـالجملس ،كمـا حضـرها
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـتح معـالي 11
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الرابعة من دور االنعقاد العـادي

الثالث من الفصل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـتصوة أمسـاء األعضـاء املعتـذرين 15
والغــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .تفضــل األ عبـــداجلليل إبـــراهيم آل نريـــف
األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السصم عليكم ورمحة ا
ا

وبركاته ،وأسعد 21

صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب

السعادة األعضاء :محد مبارك النعيمي ،وعلي عبدالرضا العصفور يف مهمة
رمسية داخل اململكة ،وجهاد حسن بوكمال للسفر خارج اململكة .وتغيب
عن اجللسة السابقة صاحب السعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مصححمات عليها؟

5

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم 11
آل نريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد
الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب واملرفق بها مرسومان صادران 15
عن حضرة صاحب اجلصلة امللك املفدى رقم ( )33لسنة 2112م ،ورقم ()34
لسنة 2112م بتحديد وزير مسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة
البحرين القابضة وصندوق العمل ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،الوزير املسؤول هو سعادة السيد كمال بن أمحد حممد وزيـر
املواصــصت .وننتقــل اآلن إىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال واخلــاص بأخــذ
الرأي النهائي علـى مشـروق قـانون بالتصـديق علـى اتفـاقيض القـرض والضـمان
ملشــروق تطــوير شــبكة نقــل امليــاه بــني حكومــة مملكــة البحــرين والصــندوق

العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي .وقد وافق الجملس على مشروق القانون 25
يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروق القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التـالي مـن
جــدول األعمــال واخلــاص بأخــذ الــرأي النهــائي علــى مشــروق قــانون بالتصــديق
على اتفاقيات االستصـناق والوكالـة والضـمان لتمويـل مشـروق تطـوير شـبكة
نقل املياه بني حكومة مملكة البحـرين والبنـك اإلسـصمي للتنميـة .وقـد وافـق 5
الجملس على مشروق القانون يف جمموعه يف اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليـه
بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروق القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص املرسوم بقانون رقم  22لسنة 2111م بتعديل بعض أحكام املرسوم

بقانون رقم  15لسنة 1233م بإصدار سندات التنمية .وأنلب من األ السيد 15
حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أنلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
21

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

31

(انظر امللحق  /1صفحة )59
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الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  21مايو 2112م أرسل صاحب املعالي 5
السيد علي بن صاحل الصاحل املوقر رئيس الجملس إىل اللجنة نسخة من
املرسوم بقانون رقم  22لسنة 2111م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم
 15لسنة 1233م بإصدار سندات التنمية ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير
بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على جملسكم املوقر .وبعد أن قامت
اللجنة باالنصق على املرسوم بقانون ،وعلى قرار جملس النواب ،ورأي وزارة 11
املالية والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان بالجملس والرأي
االقتصادي للمستشار االقتصادي واملالي بالجملس ،وتأكدت من سصمة
املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية وفقًا لرأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية بالجملس؛ وجدت أن املرسوم يهدف إىل تلبية االحتياجات
املالية املرتتبة على إقرار القانون رقم ( )2لسنة 2111م باعتماد امليزانية العامة 15
للسنتني املاليتني  2111و2112م والذي تضمن عجزًا بلغ جمموعه 16311
مليون دينار منه  225مليون دينار يف سنة 2111م ومبلغ  143مليون دينار يف
سنة 2112م ،وكذلك وجدت أن مستوى سعر النف يف األسواق العاملية أقل
من املطلوب لتغطية مجيع املصاريف يف امليزانية املعتمدة واملقدر بــ  121دوالرًا
للربميل الواحد ،لذا بات ضروريًا رفع سقف الدين العام إىل  3511مليون 21
دينار لتغطية العجز املقدر يف امليزانية ،وتسديد أقساط الديون املستحقة،
وتوفري مساحة كافية للحكومة ملواجهة االحتياجات التمويلية للميزانية
العامة للدولة خصل السنتني  2111و2112م ،عن نريق أذونات اخلزانة
وسندات التنمية وأدوات التمويل وهي الصكوك املتوافقة مع الشريعة
اإلسصمية ،وخاصة أن احلد املسموح باقرتاضه ــ حبسب املرسوم األخري رقم 25
 52لسنة 2111م ( 2511مليون دينار) ــ أصبح حمدودًا جدًا .وعليه فإن اللجنة
ترى ضرورة املوافقة على املرسوم بقانون املاثل أمامكم ألهميته املتمثلة يف
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ارتبانه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام املرتاكم وتسديد األقساط
والديون املستحقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مصححمات؟ تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور 5
السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نبعًا هذا املرسوم بقانون صدر يف سنة
2111م وكنا يف بداية تطبيق امليزانية املتعلقة بسنض  2111و2112م ،وكان 11
سعر النف املفرتض يف امليزانية  11دوالرًا للربميل الواحد ،ولكن من الناحية
الفعلية كان سعر النف

أعلى من هذا املعدل بكثري خصل عامي 2111

و2112م .وحنن اآلن على مشارف نهاية 2112م ولدينا األرقام الفعلية ألسعار
النف  ،ولدينا أيضًا امليزانية الفعلية لعام 2111م ،والض تبني أن تنفيذ
املشاريع يف بند املشاريع كان أقل من  %51يف معحمم املؤسسات والوزارات 15
احلكومية ،وسؤالي للجنة :هل أخذت يف االعتبار هذين العاملني عند إعداد
التقرير والتوصية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة ال أود أن أدخل يف التفاصيل حول
ملاذا نوافق على املرسوم أو ال نوافق عليه؟ ألني شخصيًا أبديت رأيي عندما
رفعنا السقف إىل  265مليار يف العام املاضي ،وألننا أيضًا ال نعرف من أين 25
سنسدد كل هذه القروض؟ وال نعرف ملاذا حنن منوّل موازناتنا باستمرار
أكثر من قدرتنا وناقتنا؟ لن أدخل يف تفاصيل هذا املوضوق ألني سبق أن
ذكرت هذا الكصم .حنن اآلن نتكلم عن رفع سقف االقرتاض إىل 365
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مليارات ،واهلدف من هذا االقرتاض ــ كما ذكر األ مقرر اللجنة وكما
جاء يف رد وزارة املالية ويف مراسصتها ــ هو متويل عجز املوازنة ،وأنا أعلم أن
املقصود من متويل عجز املوازنة هو عجز موازنة 2111م بشكل أساسي ،ألن
موازنة 2111م عندما أقررناها يف عامي  2111و2112م كان العجز آنذاك
حوالي  141مليون دينار ،وصدرت بعد ذلك أيضًا تعديصت على املوازنة حبيث 5
رفعنا العجز إىل مليار و 231مليون دينار .ولكن ــ تأكيدًا ملا ذكره األ
حممد حسن السرتي ـــ امليزانية الفعلية املدققة من قبل ديوان الرقابة املالية
والض أصدرت يف شهر مايو العام املاضي ،وأُرفقت مع التقرير الذي أحيل إىل
معاليك يف األسبوق املاضي؛ أوضحت أن إمجالي العجز احلقيقي والفعلي يف
سنة 2111م هو  31مليون دينار ،وبالتالي ونتيجة الرتفاق أسعار النف وحتسّن 11
موارد الدولة أصبحت هناك زيادة حوالي  111مليون دينار ،ونتيجة لعدم تنفيذ
بعض مشاريع الوزارات والتوفري يف املصروفات ،فقد قمنا بتوفري حوالي 411
أو  511مليون دينار ،وبالتالي أسأل إذا حنن مل حنتج إىل املليار دينار لتمويل
عجز املوازنة ،فكيف صرفنا ما يبلغ  3مليارات و 551مليون دينار قبل نهاية
2111م؟! أي جتاوزنا أيضًا السقف املقرتح مبوجب هذا القانون ،أعلم أننا إذا 15
أخذنا هذا املبلغ فسوف نغطي عجز املوازنة ،ولكن املوازنة لن حتتاج إىل
متويل هذا العجز .سؤالي لإلخوة يف وزارة املالية :أين مت صرف هذا املليار؟
وبعد اإلجابة عن هذا السؤال لدي تعليق آخر ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة كانت بعض النقاط أو األسئلة
الض نرحت من قبل اإلخوة وجيهة ،ولكن هناك بعض النقاط البد أن 25
أوضحها .ذكرت اللجنة يف التقرير املوجود أمامكم مصححمة مهمة وهي «أن
استمرار ارتفاق الدين العام وتناميه سيسبب قلقًا اقتصاديًا وخاصة يف حال
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اخنفاض أو تذبذب اإليرادات النفطية» ،هذه نقطة مهمة .النقطة الثانية :ردًا
على تساؤل األ حممد حسن السرتي ،حنن بنينا على احتياجات امليزانية
املعتمدة للسنتني املاليتني  2111و 2112م ،صحيح أن ميزانية سنة 2111م
انتهت ولكن إىل اآلن اللجنة مل تطلع على ذلك ،وأعتقد أن األ مجال فخرو
ذكر أن احلساب اخلتامي للميزانية أحيل إىل معاليكم قبل أسبوق ،وحنن 5
انتهينا من هذا التقرير منذ تاريخ  13أكتوبر أي قبل  21يومًا .النقطة
األخرى :هذا املرسوم بقانون ليس لسد عجز ميزانية عام 2111م فق وإمنا
للسنتني  2111و2112م ،وكذلك تسديد الديون املستحقة وهي واجبة الدفع.
الشيء اآلخر ،إذا كان األ مجال فخرو يقول :حنن ال حنتاج إىل هذا
الشيء ،فهنا املصيبة ،ألن قبل أسبوعني أو ثصثة أسابيع صدر مرسوم لرفع 11
سقف الدين العام إىل  5آالف مليون بدالً من  3511مليون .أرجو من اإلخوة يف
وزارة املالية أن جييبوا عن بعض استفسارات اإلخوة األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لن أدخل يف التفاصيل كما ذهب إليها األ
مجال فخرو وإمنا سؤالي حمدد يف ما هو تأثري رفع سقف الدين العام على
املوانن العادي؟ حنن نعلم ــ وقد مت اإلعصن يف اجلرائد احمللية ــ أن هناك 21
ختفيضًا بنسبة  %51يف املشاريع احلكومية يف امليزانية الض ستعرض على
جملسكم املوقر بعد إحالتها إىل جملس النواب ،والض اجتمعت اللجنة املالية
بشأنها يف جلنة مشرتكة مع جملس النواب ،صحيح أننا نعلم أن هناك اتفاقًا
بني حكومة مملكة البحرين واملاحنني هلذا املشروق لصرفه على التنمية
املستدامة أو املشاريع التنموية يف مملكة البحرين ،لكن ما هو السبب الذي 25
يستدعي من مملكة البحرين رفع سقف الدين العام من خصل السندات
وهناك مارشال خليجي بنحو  11مليارات ملـــدة عشر سنوات وهناك ميزانيات
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ــ كما تفضل األ مجال فخرو ــ مت الصرف منها؟ وما هي احلاجة إىل
االقرتاض من أجل سداد ديون سابقة؟ أنا أختلف مع األ مقرر اللجنة ألنه
ذكر يف تقرير اللجنة أنها كانت لسداد ديون سابقة لسنة 2111م ،وأتساءل
ما هو تأثري رفع سقف الدين العام على املوانن العادي؟ وكيف سيتحمل
املوانن هذا االرتفاق؟ املوانن يطالب بزيادة الرواتب ،واملتقاعدين أيضًا هلم 5
مطالب مجة ،وحنن هنا البد أن نوفق بني حق احلكومة يف تنحميم امليزانية
وتنحميم موارد الصرف ومصادره وبني حق املوانن .أنا أنلب من وزارة املالية أن
ترد عليّ باألرقام كيف سيتحمل املوانن البحريي العادي ذلك؟ وكم
سيكون نصيبه عند رفع سقف الدين العام؟ وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد جاسم فراج الوكيل املساعد للشؤون املالية
بوزارة املالية.
15

الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم ا
ورمحة ا

الرمحن الرحيم ،السصم عليكم

وبركاته ،تعرض اإلخوة ملوضوق رفع سقف الدين العام يف سنة

2111م أو يف سنة 2111م ،ويف تلك الفرتة رُفع هذا السقف ملواجهة العجز
الذي تضمنته امليزانية ،والذي بلغ  16311مليون دينار بعد إدخال التعديصت
واالعتمادات اإلضافية يف السنتني املاليتني 2111م و2112م ،أما بالنسبة 21
ألوجه صرف االعتماد أو الزيادة الض حدثت يف مبلغ االقرتاض فقد كانت
موجهة لتمويل العجز ،والعجز وصل إىل  31مليون دينار لكن نلب رفع سقف
الدين كان لتمويل االحتياجات املستمرة الض تتمثل يف أذونات اخلزانة
وغريها من أدوات التمويل ،أي أن الوزارة كانت حباجة إىل امتصك األداة
القانونية الض تتحرك مبوجبها .بالنسبة إىل سقف االقرتاض الذي يبلغ 25 36511
مليون دينار حنن مل نتجاوزه ألن هناك أدوات متويل أو قروض أخرى ليست
من خصل السقف وإمنا من خصل قوانني أخرى تتمثل يف القوانني الض قد تقر
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من قبل السلطة التشريعية ،وهي حتتاج إىل عملية متويل وتوفري متويل لسداد
األقساط ،فيستخدم هذا التمويل لتمويل االحتياجات اليومية واملستمرة
باإلضافة إىل سداد األقساط ،وكل هذه األرقام وأوجه الصرف ستكون
موجودة يف تقرير سنض  2111و2112م ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسمح لي األ ممثل وزارة املالية فأنا مل أفهم 11
شيئًا مما قاله ،وأريد أن أنرح عليه سؤاالً هو :يف ظل رفع سقف الدين العام
هل يوجد احتياني يف ميزانية الدولة؟ أم أننا على شفا اإلفصس؟ حنن البد أن
نكون على بينة من أمرنا .يبني تقرير ديوان الرقابة املالية أيضًا وجود فساد
إداري ومالي يف أجهزة الدولة ،والسؤال هو :هل لذلك تأثري على العجز الوارد
يف امليزانية أم ال؟ ثصثة أسئلة أرجو أن تكون اإلجابة عنها حمددة ،وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،فليعذرني األ أمحد فراج ممثل وزارة املالية
على رده ،فعندما يقول إننا نقرتض لنمول أذونات اخلزانة ،فأذونات اخلزانة
يقرتض هلا بشكل دوري أسبوعي أو شهري ،ألن األذونات السابقة حتل عليك
ــ حيث نقرأ يوميًا يف الصحف أنه متت تغطية أذون اخلزانة بقيمة كذا

وبسعر فائدة بلغ كذا ــ ونستفيد إذا كانت قيمة الفائدة منخفضة حيث 25
نتمكن من التوفري ،أما إذا كانت قيمة الفائدة مرتفعة فإننا خنسر قليصً،
وأقول له إنه خصل سنة 2111م كان لدينا عجز بقيمة مليار و ،233واآلن
صدر هذا املرسوم لكي يغطي ذلك العجز ألن نص املرسوم واضح ،وتقارير
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اللجان واضحة أيضًا ،حيث ذكرت أن اهلدف منه هو تغطية عجوزات
املوازنة ،يف حني أن املوازنة ال يوجد فيها عجز فلماذا أُخذ املليار دينار؟!
وعندما يقول األ أمحد فراج إن هناك قروضًا أخرى صدرت بها قوانني ،فأنا
ال أفهم ماذا يعي الدين العام؟ ومعاليك يعلم ما معنى الدين العام وأنت رجل
اقتصاد ،إنه يعي إمجالي الديون على الدولة سواء أخذتها بسندات أم بأذون 5
أم مبراسيم خاصة ،وعندما يأتي صندوق النقد الدولي ويقيّم وضعي املالي،
فهو جيمع كل هذه الديون ،سواء كانت صادرة لتمويل حمطة برتول ،أو
حمطة كهرباء ،أو توسعة شارق وإىل آخره من ضمن املراسيم الض وافقنا
عليها يف سنة 2111م ،لكن أن يقول لي ممثل وزارة املالية إننا استخدمناها
لكي نغطي قروضًا أخرى ،فسؤالي له :كم استخدمت من املليار دينار 11
لكي تغطي القروض األخرى؟ حنن نعرف أن عمر هذه القروض  15سنة أو
 25سنة ومعحمم هذه القروض الض مت أخذها من الدول نويلة األجل ،حيث
اقرتضنا  31مليون دينار كويض لتوسعة كذا ،و 15مليونًا من دولة اإلمارات
لكذا ،و 21مليونًا من بنك التنمية وإىل آخره ،وكلها قروض نويلة األجل،
وإذا كنت تذكر يا معالي الرئيس فإننا كنا نقول دائمًا إنه ال يوجد شيء 15
امسه التدفق النقدي ،وبيّنا مصادر األموال الض حصلنا عليها من القروض،
وأين صرفناها ،ومع كل احرتامي وتقديري ملمثل وزارة املالية ــ وكما
ذكرت األخت لولوة العوضي ــ فإنه مل جيب عن استفساراتنا ،كيف يُطلب
من هذا الجملس أن يوافق على اقرتاض مبلغ بقيمة مليار دينار رغم عدم إجابة
ممثل الوزارة املعنية عن استفسارات اإلخوة األعضاء؟! األ أمحد مل جيب عن 21
سؤال األ حممد السرتي وال عن سؤال األخت لولوة العوضي خبصوص تأثري
االقرتاض على األجيال القادمة ،وأيضًا مل جيب عن أسئلض .أنا سأبني لألخت
لولوة تأثري هذا االقرتاض من جهتني :تأثري مؤقت يتمثل يف قيمة الفوائد الض
دُفعت من امليزانية العامة ،وتـأثري الحق يتمثل يف «من أين سوف تسدد هذه
األموال؟» ،حنن نتكلم عن البحرين باعتبارها دولة فيها تنمية مستدامة25 ،
والتنمية املستدامة تعي أال ننقل إىل اجليل القادم التزاماتنا ،يف حني أننا
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باقرتاض  3مليارات ونصف ،وكذلك اخلمسة مليارات الض ذكرها األ
مقرر اللجنة والض صدر بها مرسوم ،سوف ننقل التزاماتنا املالية إىل أوالدنا
وأحفادنا ،وهذا هو تأثري االقرتاض يا أخت لولوة .بالتالي أرى أننا لكي
نوافق عليه ونساعد احلكومة يف عملها ،جيب على اإلخوة يف وزارة املالية
إعطائنا املعلومات الوافية ،وإال فعلى الجملس أال يوافق على هذا املرسوم5 ،
صحيح أن املرســـوم قد صدر ولكن يف اعتقادي ــ احرتامًا لألعضاء
وللمجلس ــ أنه جيب أن حنصل على إجابات الستفساراتنا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شكرًا ،تفضل األ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األ مجال فخرو ،وخاصة فيما
يتعلق مببلغ املليار دينار ،وكيف صُرف؟ وأرى أن القروض تتزايد ــ كما
فهمت ــ يف حني أن بعض املشاريع يف امليزانية مل تنفذ ،وهناك فساد واضح 15
ظهر يف تقرير ديوان الرقابة املالية ،وأريد أن أسأل اإلخوة يف وزارة املالية أين
هم عن كل ما حيصل؟ وكيف يسمحون للوزارات بفساد بهذا احلجم تصل
مبالغه إىل املصيني؟ وهل تراقب الوزارة أموال الدولة أم أن هذه األمور سائبة؟
هذه هي األسئلة الض أريد اإلجابة عنها،هذا أوالً .ثانيًا :وكما ذكر األ
مجال فخرو أنا أيضًا غري مقتنع بصفض عضو جملس شورى أن مليارًا و21 31
مليون دينار قد صُرفت؟ أين صرف املبلغ املتبقي؟ وملاذا صُرف؟ ومن املستفيد
منه؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد جاسم فراج الوكيل املساعد للشؤون املالية 25
بوزارة املالية.
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الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك نقطة أريد توضيحها ،وهي أن اقرتاض
احلكومة ال يشمل الـ  3511مليون دينار ،فهذا املبلغ هو األداة القانونية الض
تسمح للحكومة باالقرتاض بواسطة ثصث أدوات ،أو مبجموعة من األدوات
إحداها سندات التنمية ،باإلضافة إىل جمموعة أخرى من القوانني الض تقر 5
من قِبل السلطة التشريعية ،وهاتان الجمموعتان تدخصن يف رصيد الدين العام
للحكومة ،فالدين العام يتكون من هاتني الجمموعتني وليس من 36511
مليون دينار ،أو ليس من خصل هذا القانون .بالنسبة إىل املبالغ الض استلمت
فإن احلساب اخلتامي لسنة 2111م معروض بكل تفاصيله ،وأوجه استخدام
املبالغ املستلمة معروضة على السلطة التشريعية بغرفتيها ،وميكن من خصهلا 11
أن تتبينوا من كل أوجه الصرف وأوجه استخدام املبالغ املستلمة من خصل
احلساب اخلتامي ،ومن خصل تقرير أداء تنفيذ امليزانية .بالنسبة لتأثري هذه
الديون على املواننني ،أظن أن سعادة األ مجال فخرو أوضح انعكاساتها
على املواننني من خصل تأثريها على املصروفات املتكررة ورفع االلتزامات
املرصودة يف امليزانية وتأثريها على املصروفات األخرى ،وبالنسبة لدور وزارة 15
املالية يف تنفيذ امليزانية أقول إن تنفيذ امليزانية ليس هو دور وزارة املالية فق
وإمنا كل الوزارات مسؤولة عن تنفيذ ميزانيتها املخصصة مبوجب القانون
من خصل متابعة وزارة املالية؛ ألنها تقع ضمن اختصاصاتها سواء من خصل
أنحممة الدليل املالي أو من خصل جمموعة من التعليمات الض تصلنا ،ومَن
خيالف هذه األنحممة سيكون هو املسؤول وليس وزارة املالية ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.
25

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،الواقع بعد أن استمعنا ملا تفضل به اإلخوة أرى
أننا أمام وضع حمرج خبصوص ارتفاق سقف الدين العام ،الذي كان مليارًا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()24

2112/11/5م املضبطة 4

وصار  3مليارات واآلن ارتفع ليصل إىل  5مليارات ،وهذا معناه أننا كل سنة
سنزيد مرة أو مرتني من قيمة الدين العام ،وهذا جيرنا إىل سؤال :هل لدى
احلكومة اسرتاتيجية معينة للحد من هذا االرتفاق؟ وكيف ميكن أن حند
من ارتفاق سقف الدين العام؟ إذا كان لدى احلكومة اسرتاتيجية لذلك فهذا
جيد ،بينما إذا كانت األمور تسري بدون توجيه ورعاية يف مثل هذه األمور 5
فأعتقد أن مصرينا سيكون محملمًا ومستقبلنا ال يسر ،لذلك نأمل من اإلخوة
يف احلكومة أو يف وزارة املالية أن يبينوا لنا ما هي االسرتاتيجية الض سوف
تتبع للحد من ارتفاق سقف الدين العام؟ وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نرحت سؤالي خبصوص تأثري رفع سقف
الدين العام على املوانن البحريي تفضل األ مجال فخرو وبيّن لي تأثريه15 ،
ولكني سأضيف أمرًا آخر وهو أن زيادة سقف الدين العام هو زيادة يف
اهلدر ،وهي معادلة مرتبطة ببعضها ،وأنا عندما سألت ممثل وزارة املالية عن
تقرير ديوان الرقابة فذلك ألن هناك هدرًا كبريًًا وخطريًا يف املال العام يف
مملكة البحرين ،فكيف نرفع سقف الدين؟! األوىل أن نعاجل اهلدر للتقليل
من سقف الديون ،ألنه هل سيقرتض املوانن البحريي ويتأثر آنيًا ومستقبصً 21
حتى تهدر الوزارات من خصل أدواتها وإجراءاتها يف املال العام الذي تقرتضه
اململكة ويتكلف به املوانن العادي يف حياته اآلنية واملستقبلية كما تفضل
األ مجال فخرو؟! حنن يف مفرتق نرق ،وكل ما أخشاه أن تتم بعد كل هذا
اجلدال وبعد هذه املداخصت املوافقة على هذا املرسوم بقانون .حنن أمام
مفرتق نرق ،ويف مرحلة حساسة يف مملكة البحرين؛ لذلك علينا أن نراعي 25
كل كلمة ،وكل خطوة ،وكل إجراء نقوم به عند إقرارنا للمراسيم
واملشروعات واالقرتاحات بقوانني .أنا أجد اليوم أمامي سلسة من املراسيم
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بقوانني ينحمرها جملسكم املوقر ،وصحيح أنها ــ حبسب الصئحة ــ هلا أولوية
على سائر مشروعات القوانني واالقرتاحات ،ولكن لنتّقِ ا

يف املوانن

البحريي ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد عبدالرمحن املؤيد.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي عدد من االستفسارات ،واإلخوة الذين
تفضلوا قبلي نرحوا بعض هذه االستفسارات ،وإىل اآلن مل تتم اإلجابة عنها11 .
خبصوص االقرتاض الذي حصل يف الفرتة املاضية ،هل هي قروض تسهيصت
أم قروض دخلت يف اخلزينة؟ وإذا كانت قروضًا دخلت يف اخلزينة فكم
صُرف منها حتى اآلن؟ إننا على وشك االنتهاء من السنة املالية 2112م ،وإذا
كان قد صُرف نسبة كبرية منها بالفعل ،فكيف جيوز لنا رفض املرسوم
15

بقانون إذا كان هذا قرار الجملس؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هذا املوضوق من أهم املواضيع الض
نتناوهلا اليوم ــ وأقصد بكلمة اليوم هذه السنوات األخرية ــ وخاصــة أننا
نشهد تزايدًا يف نسبة الدين العام ،وقد ذكر اإلخوة األعضاء أن حجم الدين
قفز من مليار دينار حبريي إىل  5مليارات دينار حبريي ،وهو مبلغ ضخم

جدًا ،وجيب أال ننسى أن هناك دوالً يف أوروبا هلا اقتصادات كبرية جدًا25 ،
واليـــوم أوشكـــت أن تعلـــن إفصسها بسبب الدين العام؛ لذلـــك أعتقــد أن
مــن مسؤولية السلطة التشريعية اإلشراف على هذا التزايد يف حجم الدين
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العام .هناك الكثري من األسئلة الض تقدم بها اإلخوان ،وأعتقد أنه جيب أن
نعرف اليوم على األقل ما هي تفاصيل حجم الدين العام لوزارة املالية؟ فص
ميكن أن نوافق على هذا املرسوم من دون أن نعرف هذه التفاصيل،
وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن باقر رضي.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سندات التنمية هي دين ،وليست هذه هي املرة 11
األوىل الض تقوم فيها احلكومة باالقرتاض ،وحنن وافقنا على العديد من
القروض اخلارجية مرات عديدة ،وأؤكد أن هناك عدم وضوح ما بني
االقرتاض وما بني التسديد ،وآمل أن يكون هذا االقرتاض هو األخري،
وخاصةً أن مملكة البحرين وصلت إىل احلد األقصى املسموح به دوليًا،
15

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل سؤال األ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة عن تفاصيل الدين العام ،هذه التفاصيل موجودة يف رسالة وزارة
املالية يف جدول األعمال يف الصفحة رقم  ،13حيث ذُكر أن الدين العام
يعادل  %3165من الناتج احمللي اإلمجالي .ومن النقاط املهمة الض أوردتها

اللجنة يف رأيها حول املرسوم بقانون :أن ارتفاق الدين العام سيؤدي إىل زعزعة 25
املستثمر ،وعدم استقرار االقتصاد؛ لذلك ترى اللجنة أن االقتصاد حباجة إىل
آليات ملراقبة الدين العام ــ فص ميكن أن نرتكه هباءً ــ من حيث حتفيز
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اإليرادات النفطية ،وتنويع مصادر الدخل ،باإلضافة إىل التحكم يف
املصروفات املتكررة ،واعتماد اإلنفاق يف النفقات الرأمسالية الض هلا عائد
اقتصادي ومالي ،وإعادة النحمر يف توجيه الدعم املالي للمواننني احملتاجني،
وحنن دائمًا نذكر هذه النقاط ملراقبة الدين العام ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسصم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي مصححمتان ،املصححمة األوىل :عندما 11
وضعت امليزانية العامة يف سنة 2111م للسنتني املاليتني  2111و2112م ،كان
هناك عجز تقديري ،كما كانت امليزانية تقديرية ،وهذا العجز التقديري
كان أكثر من مليار دينار حبريي هلاتني السنتني ،ونحمرًا إىل ارتفاق سعر
النف ــ كما صرح بذلك وزير املالية يف إحدى اجللسات السابقة ــ فإن العجز
عادةً يغطى من الفائض يف سعر الربميل املقدر يف الجملس ،وهو ما فوق الـ15 11
دوالرًا ،وستجدون هذا الكصم يف التقرير اخلتامي لسنة 2111م ،الذي بيّن
أن العجز الفعلي هو  31مليون دينار حبريي ،فهل أقوم اآلن باالقرتاض
لتغطية عجز تقديري فات زمانه ،السنة املالية 2111م انتهت ،وليس هناك
عجز غري الـ 31مليون دينار ،وبإمكان وزارة املالية أن تقدر حجم العجز
الفعلي للسنة املالية 2112م فق  ،وال ميكن أن نقرتض لعجز مضى ،وهو 21
عجز بسي  ،وهل نقرتض مليار دينار حبريي لتغطيته؟! هذه القروض مت
اقرتاضها وانتهت ،فأين ذهبت؟ حنن حباجة إىل إجابات واضحة ،ونتمنى أن
يكون وزير املالية موجودًا لإلجابة عن هذه األسئلة ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل اإلخوة األعضاء وفوا وكفوا خبصوص
الدين العام ،وإصدار سندات التنمية .من خصل استعراض تاريخ الدين العام
ململكة البحرين والذي بدأ بـ  31مليون دينار حبريي يف السبعينيات ــ هذا ما
عرضه التقرير ــ جند أن مملكة البحرين قبل هذا التاريخ يف ظل تدني أسعار 5
النف

كان لديها احتياني مالي ،وكانت من احلكومات املشهود هلا

بتوفري احتياني مالي من امليزانيات السابقة ،فقد كانت هناك موازنة بني
الدخل واإلنفاق ،وكان هناك ترشيد لإلنفاق .أتوجه بالسؤال إىل وزارة املالية
هل سنستمر بنفس هذه االسرتاتيجية؟ أعي االقرتاض وزيادة سقف االقرتاض
حتى نسدد الدين السابق ،إىل متى سنستمر يف االقرتاض وزيادة االقرتاض؟ 11
هناك ــ كما أشار األ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ دول أوروبية ذات
اقتصادات ضخمة أفلست نتيجة للدين العام ،واملثال واضح على ذلك يف
العديد من الدول األوروبية وكذلك يف دول االحتاد األوروبي .سؤالي حمدد
وواضح وهو إىل متى سنستمر يف االقرتاض ورفع سقف الدين العام لتسديد
الديون السابقة؟ وهل هذه السياسة مأمونة؟ اليوم أسعار النف

قد تُمكننا 15

من السداد؛ ولكن حبسب ما ورد يف األخبار االقتصادية أنه يف األشهر
األخرية كان هناك فائض يف إنتاج النف  ،وكان هناك تشبع يف السوق
العاملي مبا يعادل مليوني برميل يوميًا ،فإذا أصابتنا أزمات مثل األزمات
السابقة ــ بالنسبة إىل تدني أسعار النف ــ فكيف سيُسدد الدين العام؟ وما
هو تأثري زيادة حجم الدين العام على املوانن مع تدني أسعار النف ؟ ممثل 21
وزارة املالية عندما سُئل من قبل اإلخوة األعضاء عن ديوان الرقابة املالية وعن
التسيب يف ميزانيات الوزارات قال إن كل وزارة مسؤولة عن ميزانيتها،
كيف هذا ووزارة املالية هي املسؤولة عن وضع اخلط

ومراقبة امليزانيات؟

اليوم عندما نطلع على تقرير ديوان الرقابة املالية نرى أن التجاوزات وصلت
إىل املليار دينار حبريي ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر مجيع اإلخوة األعضاء على ما مت 5
نرحه من تساؤالت ،وكل تساؤالتهم يف مكانها الصحيح .سأحاول أن
أتكلم بصورة عامة تعكس رسالة واضحة موجهة إىل وزارة املالية خبصوص
نريقة التعامل مع جملس الشورى ،والطريقة الض حيلل بها أعضاء الجملس ما
يقدم إليهم من معلومات وبيانات مقدمة من وزارة املالية ،فنحن استلمنا
كتاب معاليكم خبصوص دراسة هذا املرسوم بقانون يف شهر مايو 2112م 11
قبل بدء اإلجازة الربملانية ،وبدأت اللجنة مبناقشة املرسوم خصل فرتة اإلجازة،
واجتمعت  13اجتماعًا ،وناقشت العديد من املواضيع أحدها هذا املرسوم،
وكانت هناك استفسارات أرسلت إىل وزارة املالية يف شهر يوليو 2112م ،ومل
نستلم الرد إال بتاريخ 2112/11/2م مع بدء دور االنعقاد اجلديد واحتفاالت
الجملس الوني ،الذي انعقد يف 2112/11/14م ،وقبل ذلك بيومني صدر 15
مرسوم جديد بزيادة سقف الدين العام إىل  5111مليون دينار ،وكنا نوال
هذه الفرتة نتكلم عن دين عام ال يتعدى سقفه  3511مليون دينار ،ووزارة
املالية على علم بهذه الزيادة خصل هذه الفرتة ،وبعد مخسة أيام نتفاجأ بأن ما
قمنا بدراسته خصل الفرتة املاضية واملبي على واقع معني قد تغري ،ولقد كان
التقرير املقدم مبي على واقع خمالف .فأمتنى أن تكون الرسالة واضحة21 ،
وأمتنى أن تقدم وزارة املالية ــ وخاصة مع قدوم املرسوم اجلديد ليناقش يف
الجملس عما قريب ــ كل األجوبة عن االستفسارات الض نرحت بشأن هذا
املرسوم يف تقريرها الذي سيقدم مع املرسوم اجلديد ،وسنكون هلم
شاكرين ،فنحن هنا يف الجملس مسؤولون عن واقعنا احلالي ،وعما سيكون
عليه واقع األجيال القادمة من وراء استمرار هذه القروض على عاتق مملكة 25
البحرين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أ أمحد جاسم فراج الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة
املالية ،يف كصمكم مع جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس النواب بينتم
أن هذا القرض مبي على تقديرات العجز املتوقعة يف السنتني املاليتني 2111
و2112م ،والض بلغت  16513مليون دينار ،وامليزانية الفعلية لسنة 2111م 5
أظهرت عجزًا أقل بكثري مما توقعتموه ،فأنتم توقعتم  13165مليون دينار،
والعجز الفعلي هو  31مليون دينار ،والسؤال هو :إذا نلبتم رفع سقف الدين
العام مبقدار مليون دينار ،ومل حتتاجوا إىل تغطية هذا العجز الذي توقعتموه
ألن العجز أصبح أقل مما توقعتم ،فهل تستخدمون هذا القرض أم يحمل لديكم
كأداة تستخدم عند احلاجة؟ السؤال اآلن هل مت استخدام هذه البليون دينار 11
فعليًا أم هو جمرد مرسوم بقانون صدر ومل يستخدم منه شيء؟ أرجو منكم
التوضيح لإلخوة ألن هذا هو سؤال األ عبدالرمحن عبدالسصم ،أنكم
اقرتضتم لغرض ال حاجة إىل االقرتاض من أجله ،فما هو مصري البليون دينار
املقرتضة؟ تفضل األ أمحد جاسم فراج الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة
15

املالية.

الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة املالية:
شــكرًا معــالي الــرئيس ،هــذه هــي النقطــة الــض أحببــت أن أوضــحها.
بالنسبة إىل رفـع سـقف االقـرتاض ،ال يوجـد غـرض حمـدد لصقـرتاض مبليـار
دينار ،وإمنا اهلدف منه هو رفع سقف الصصحية القانونية للـوزارة لصقـرتاض 21
يف حــدود هــذا املبلــغ ،أمــا مــا مت اقرتاضــه فهــو أقــل مــن ذلــك ،وهــذه األرقــام
الفعليـــة انعكســـت يف احلســـاب اخلتـــامي للســـنتني املـــاليتني  2111و،2112
وليس بالضرورة أننا اقرتضنا ،فص يوجد قرض لتغطية النسبة وإمنا هذا هـو
الســـقف املســـموح بـــه لصقـ ـرتاض بهـــذه األدوات ،ولـــيس قرضًـــا حمـــددًا مت
اقرتاضه بالفعل ،وهذه نقطـة مهمـة جـدًا .لـيس كـل إمجـالي االقـرتاض هـو 25
مــن مبلــغ الــــ 3511مليــون دينــار ،والــذي وصــل يف نهايــة عــام  2111إىل 3541
مليونًا ،جزء منـه مـن سـقف االقـرتاض (الــ 3511مليـون دينـار) ،بينمـا اجلـزء
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اآلخر من قروض أخرى مقرتضة بقوانني أخرى .والقوانني األخرى معناها أن
ســقف الــدين العــام يتكــون مــن جــزءين ،جــزء منــه هــو مــا مت اســتخدامه مــن
الـــ 3511مليــون ،فاملليــار دينــار مل تســتخدم ،وال يعــي ذلــك وجــود قــرض مت
استخدامه على دفعة واحدة ،وإمنا جزء منه كان بصصحية فق ــ ال أكثر
وال أقـــل ـــــ تســـمح للحكومـــة بـــاالقرتاض حتـــى مبلـــغ  3511مليـــون دينـــار5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
األ أمحد ،حنن نتكلم عن البيان الذي أعطيتموه جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية مبجلس النواب ،والذي ذكرمت فيه أن القرض سيغطي العجز 11
يف ميزانية عامي  2111و2112؛ ومبا أن العجز كان أقل بكثري مما توقعتم
ــ كما هو مكرر على لسان اإلخوة ــ ،ومبا أنكم اقرتحتم رفع سقف الدين
العام لغرض معني مل يتحقق ،فالسؤال هو :هل اقرتضتم لتمويل أشياء أخرى
ختتلف عما أدليتم به يف اجتماعات اللجان؟

15

الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة املالية:
مل يُســـتخدم القـــرض (املليـــار) ،ومل تُســـتخدم صـــصحيات االقـــرتاض
بالكامل ،فجزء من هذا العجز متت تغطيتـه مـن خـصل الزيـادة الـض حـدثت
يف امليزانيــة العامــة نتيجــة زيــادة األســعار ،واجلــزء املســتخدم مت اســتخدامه

ألغــراض أخــرى ،مــن ضــمنها عمليــات التمويــل املســتمرة وجــزء مــن عمليــات 21
االقرتاض الض متت خصل عام 2111م ،وكل تفاصيلها موجودة يف احلسـاب
اخلتـــامي للســـنة املاليـــة 2111م ،ومل يســـتخدم ســـقف االقـــرتاض بالكامـــل
واملقدر بــ 3511مليون دينار.
25

الرئيـــــــــــــــس:
ما هو ــ تقريبًا ــ السقف الذي وصلتم إليه اآلن من خصل الــ3511
مليون دينار؟
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الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة املالية:
مت استخدام  3111مليون دينار فق

من الـ 3511مليون ،مما يعي

وجود  511مليون دينار مل تستخدم حتى ذات التاريخ ،ومتلك وزارة املالية
صصحية متكنها من استخدامها ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،فليعــذرني زميلــي أمحــد فــراج ،فهــو صــديق 11
وزميل مهنة .أنا أمامي تقرير جملس النواب ،ومذكور فيـه أن رصـيد أدوات
الــــدين العــــام ــــــ الــــض فصَــــلها األ أمحــــد عــــن القــــروض األخــــرى ــــــ هــــي
( 3611261116111دينار) ،حنن رفعنا سقف االقرتاض ألدوات الدين العـام مـن
أذونات وسندات وغريهـا مـن  2511إىل  3511مليـون دينـار ،ورفعناهـا لكـي
نقرتض ومنول املوازنة ،واملوازنة احتاجت إىل  31مليون دينار فقـ  ،وبالتـالي 15
أتوقع أن يُذكر يف هذا البيان أن أدوات الدين العام بلغت  2531مليـون دينـار
وهــو املبلــغ الــذي احتجنــاه يف عــام 2111م ،ولكــن حبســب البيــان أن أدوات
الدين العام قد بلغت  3112مليونًـا ،إذن هنـاك حـوالي  311مليـون أُخـذت مـن
هذا السـقف وصـرفت يف أمـور أخـرى ،ورمبـا مت تسـديد ديـن بهـا ،أو أخـذت
مبوجب قوانني أخرى ،وهذا ما ال نعرفه ،والذي يصر إخواننا يف وزارة املالية 21
علـى عــدم إعطائنـا تفاصــيله ،حنـن نطلــب التفاصـيل لكــي نوافـق علــى هــذا
املرســـوم اليـــوم ،ونوافـــق علـــى املرســـوم الـــذي ســـيأتينا يف الغـــد ،حنتـــاج إىل
تفاصــيل ،عنــدما يقــول لــي الزميــل إنــه ال يعــرف التفاصــيل أعتقــد أن علينــا
إعطاءه فرصة ليبحث مع وزارة املالية عن املعلومات لكي نوافق مجيعًـا علـى
هــذا املرســوم بقناعــة تامــة ،أمــا أن نســتعجل مــن غــري أن حنصــل علــى هــذه 25
املعلومات ،فص ضمرينا سيقبل بذلك وال الجمتمع البحريي سـيقبل ،وال حتـى
الجمتمع الدولي سيقبل بها ،وسوف يكون جملسـنا هـذا جمـرد جملـس ميـرر
األمــور ،ويف اعتقــادي أننــا لســنا كــذلك .ومــن األفضــل لنــا مجيعًــا أن يأخــذ
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اإلخــوان يف وزارة املاليــة وقــتهم ،ويطالعــوا علــى مضــبطة جلســة اليــوم وأســئلة
األعضاء ،ويبينوا لنا فيم صُـرف مبلـغ الزيـادة إذا كـان قـد مت صـرفه فعـصً؟
وكيف صُرف؟ وكيف وصـل ملخـص الـدين العـام للمملكـة اآلن إىل 3541
مليون دينـار؟ ومـا أعرفـه مـن معلومـاتي الشخصـية أن الـدين العـام أكـرب مـن
ذلك ،ألنه لدينا ديـون أخـرى علـى هيئـات حكوميـة قـد تكـون إمـا بضـمانة 5
اململكـــة أو يف صـــورة صـــناديق أو غريهـــا ،ولكـــن إذا كـــان  3511فخـــري
وبركـــة ،ولكـــن نريـــد التفاصـــيل .بـــدأنا مـــن  2511مليـــون دينـــار مبوجـــب
مرســوم 2111م ،ونريــد معرفــة مقــدار الزيــادة منــذ ذلــك الوقــت حتــى يومنــا
احلالي ،ماذا حصل وفيم صرفت؟ وماذا سددنا بها؟ وإن شاء ا

مت تسديد

ديون بها .أنا اآلن أقرأ بيـان احلكومـة الـذي قُـدم يف هـذا الجملـس للسـنوات 11
2111م ــ 2114م  ،وكانـت تقـديرات وزارة املاليـة آنـذاك أن يبلـغ الـدين العـام
يف نهايـــة 2112م ( )5411مليـــون دينـــار ،فهـــل حنـــن اآلن أيضًـــا متجهـــون إىل
الزيادة نفسها ولذلك نلبنا هذه الزيادة؟ هناك أمور كثرية لألسـف الشـديد
مل يتطرق هلا بيان وزارة املالية ،ورمبا تقريرنـا أيضًـا ،ولكـن ـــ احلمـد

ـــ

متت االستفادة من بعـض املعلومـات املتـوافرة يف أوراق النـواب ،واملطلـوب مـن 15
اإلخوان يف وزارة املالية هو إعطاؤنا مهلة أسبوق أو أسـبوعني ،ونعطـيهم مهلـة
لتزويدنا باملعلومات الض سـنبي عليهـا قـرار املوافقـة أو الـرفض علـى قناعـة،
وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصفض رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
أعتقــد أن مــا تقــدم بــه األ مجــال فخــرو منطقــي ،وجيــب أن يكــون هنــاك 25
احرتام هلذا الجملس ،وتوضيح لكل االستفسارات املطروحة ،وأرجو أن تأذن
لنا ــ سيدي الرئيس ــ بأن نسحب تقرير اللجنة املقدم إىل الجملس اليوم ،حتى
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يكــون هنــاك تفــاهم بيننــا وبــني اإلخــوان يف وزارة املاليــة لإلجاب ـة ع ـن كــل
التساؤالت املطروحة أثناء جلسة اليوم ،واألمر يعود لكم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على نلب اللجنة اسرتداد تقريرها ملزيد من البحث 5
مع وزارة املالية؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يرد التقرير إىل اللجنة ملزيد من البحث مع وزارة املالية .وننتقل إىل
البنـــد اخلـــاص بتقريـــر جلنـــة الشـــؤون اخلارجيـــة والـــدفاق واألمـــن الـــوني
خبصوص املرسوم بقانون رقم  33لسنة 2111م بتعديل بعض أحكام القانون
رقــم  11لســنة 1235م بشــأن جــوازات الســفر .وأنلــب مــن األ حممــد ســيف

15

املسلم مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة ،فليتفضل.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنلب من جملسكم املوقر تثبيت هذا التقريـر
يف املضبطة.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )101
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الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 5
2111م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )11لسنة 1235م بشأن جوازات
السفر .ومت تبادل وجهات النحمر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة ،وممثلي وزارة الداخلية ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان بالجملس،
وانلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون،
وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية من الناحيتني الدستورية 11
والقانونية ،ورأت اللجنة أن املرسوم بقانون يهدف إىل تنحميم وحتديد الفئات
الض متنح جوازات السفر الدبلوماسية أو اخلاصة بقانون ،وذلك نحمرًا إىل أن
اجلوازات اخلاصة كانت متنح مبقتضى قرارات إدارية لعدم وجود نص
قانوني ينحمم عملية منحها مما استوجب تنحميمها مبرسوم ،فضصً عن بعض
االعتبارات العملية املتمثلة يف إضافة بعض الفئات اخلاصة األخرى ممن 15
مينحون تلك اجلوازات مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وغريهم ممن ورد
ذكرهم يف النص .ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة على املرسوم بقانون
املذكور ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مصححمات؟

(ال توجد مالحظات)
25

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن سنأخذ رأيكم على املرسوم بقانون نداءً باالسم .تفضل األ
عبداجلليل إبراهيم آل نريف األمني للمجلس العام.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
31
باالسم على املرسوم بقانون)
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

11

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
15

موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
21

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو خـالد حسني املسقطي:
(غري موجود).

25

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
31

موافق.

العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
(غري موجود).
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
5

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
11

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

15

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
21

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
25

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

31

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

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
5

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
(غري موجود).
11

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

15

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
21

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
25

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5

موافقة.

العضو نوار علي احملمود:
موافق.
11

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

علي بن صاحل الصاحل رئيس اجمللس:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر املرسوم بقانون .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون 15
التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )31لسنة 2111م بشأن
ضواب

استحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية.

وأنلب من األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.
21

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أنلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق الجملس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )111

5

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوق الدراسة 11
والبحــث ،واستعرضــت قــرار جملــس النــواب بشــأنه والقاضــي باملوافقــة عليــه،
كمــا انلعــت علــى رأي ديــوان اخلدمــة املدنيــة ،وتبودلــت وجهــات النحمــر بــني
أعضــاء اللجنــة وممثلــي ديــوان اخلدمــة املدنيــة واملستشــار القــانوني بــالجملس.
وعليه فقـد اجتهـت اللجنـة إىل التوصـية باملوافقـة علـى املرسـوم بقـانون ،وذلـك
لألسباب التالية ،الـض سـبق أن أكـدتها اللجنـة1 :ـــ أن املرسـوم بقـانون صـدر 15
مبوجب املادة ( ) 31مـن الدسـتور ،وقـد تـوافرت فيـه الشـروط الـواردة يف املـادة
املذكورة من حيث فرتة إصداره وعرضـه علـى الجملسـني2 .ـــ لـيس يف املرسـوم
بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحيـة املوضـوعية أو
الشــكلية أو اإلجرائيــة3 .ــــ أن عنصــر االســتعجال يف إصــدار املرســوم بقــانون
املنصوص عليه يف املادة ( )31من الدستور يعترب متوافرًا ،وبالتالي سصمته مـن 21
الناحية الدستورية ،حيث تبني أن العديد مـن املؤسسـات واهليئـات احلكوميـة
املستقلة متنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبري ما هـو معمـول بـه يف الـوزارات
واجلهــات اخلاضــعة ل قــانون اخلدمــة املدنيــة ،كمــا تنفــرد العديــد مــن هــذه
اهليئــات مبزايــا شخصــية غــري مرتبطــة مبتطلبــات العمــل ،ومنهــا :مــنح عــصوة
السكن (للمـواننني) ،والتـأمني الصـحي للموظـف وعائلتـه ،وعضـوية النـادي 25
الصحي ،ونحمام االدخـار ،ودفـع رسـوم املـدارس (للمـواننني) ،ومـنح القـروض
احلســنة ،والتــأمني علــى احليــاة .وعليــه بــرزت احلاجــة إىل اإلســراق يف إصــدار
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املرسوم بقانون بغية ختفيف األعباء املالية على امليزانية العامة للدولة ،وخفض
الرواتــب العاليــة واملزايــا الكــثرية ،مبــا حيقــق العدالــة واملســاواة بــني أصــحاب
املراكز القانونية املتسـاوية مـن العـاملني يف اهليئـات واملؤسسـات احلكوميـة.
4ـــــ وبنـــاءً علـــى مـــا أبـــداه أصـــحاب الســـعادة أعضـــاء الجملـــس مـــن مناقشـــات
ومصححمات يف اجللسة الثامنة عشرة املنعقدة بتاريخ  21فربايـر 2112م ،والـض 5
متحـــورت يف أن املرســـوم بقـــانون ســـيؤدي إىل تفـــاوت وعـــدم تـــوازن يف املزايـــا
والرواتب بني العاملني احلاليني يف اهليئات واملؤسسات احلكومية ،والذين لن
يتأخر وضعهم ،وأولئك الذين سيلتحقون بالعمل يف تلك املؤسسات الحقـًا بعـد
صــدور املرســوم ،ممــا سيســبب خل ـصً وظيفي ــًا ومتيي ـزًا .إضــافة إىل ضــرورة أن
حيــدد املرســوم بقــانون مــدة زمنيــة تســمح للعــاملني احلــاليني بــالتمتع باملزايــا 11
املمنوحة هلم؛ لتقليل التفاوت وحتقيق املساواة .وتوضيح املقصود بالفقرة الثانية
من املادة الثانية «كما يسري حكم الفقرة السابقة على املزايا الوظيفية الض
يتقاضــونها ،والــض يصــدر بتحديــدها قــرار ع ـن رئــيس جملــس الــوزراء» .وهــل
سيســري هــذا املرســوم علــى اهليئــات املســتقلة كــديوان الرقابــة املاليـة ،وهيئــة
تنحمــيم ســوق العمــل؟ مؤكــدين أن املزايــا الــض ت ــُعطى للعــاملني يف املؤسســات 15
واهليئات احلكومية جاءت الستقطاب اخلـربات عاليـة الكفـاءة واملتميـزة ،يف
حــني ســيؤدي املرســوم إىل عــزوف تلــك الكفــاءات عــن االلتحــاق باهليئــات،
فكيف ميكن معاجلة ذلك؟ وما هو نطاق تطبيق هذا املرسوم على العقود يف
اهليئات واملؤسسات احلكومية؟ وبناء على هذه التساؤالت واالعرتاضات الـض
صيغة من األعضاء احملرتمني يف تلك اجللسة ،أعدت اللجنة مذكرة استفسار 21
لــديوان اخلدمــة املدنيــة ،الــذي قــام مشــكورًا بــالرد علــى مــا ورد فيهــا5 .ــــ أن
املرســـوم بقـــانون لـــن حيـــول دون اســـتقطاب اخلـــربات والكفـــاءات املتميـــزة،
وخاصة مع امتصك ديوان اخلدمة املدنية أنحممة وأدوات متكنه من اسـتحداث
عصوات وبـدالت لـبعض الوظـائف الـض تقتضـي نبيعـة العمـل فيهـا تقريـر مثـل
تلـــك املزايـــا ،وبالتـــالي الرتكيـــز علـــى الوظـــائف احليويـــة الـــض تقـــوم بالعمـــل 25
األساســـي يف اهليئـــة1 .ـــــ سيســـهم املرســـوم بقـــانون يف التقليـــل مـــن التبـــاين يف
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مستويات الرواتب واملزايا الوظيفية يف اهليئات ،وذلك بتوحيد الرواتـب واملزايـا
بني العاملني يف الدرجة الوظيفية ذاتها ،والذين يؤدون العمل نفسـه .وعليـه ويف
ضــوء مــا دار مــن مناقشــات وأبــدي مــن آراء فــإن اللجنــة توصــي باملوافقــة علــى
املرسـوم بقــانون رقــم  31لسـنة 2111م بشــأن ضــواب اسـتحقاق رواتــب ومزايــا
مــوظفي اهليئــات واملؤسســات احلكوميــة ،واألمــر مــرتوك لجملســكم املــوقر5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.

11

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس،مع احرتامي لديوان اخلدمة املدنية فقد كان
الرد على النقطتني الثانية والثالثة الض أثرناها يف اجللسة املاضية ،أما
بالنسبة للنقطة األوىل خبصوص احتفاظ املوظفني احلاليني مبزاياهم إىل أن

تنتهي مدة خدمتهم ــ وهو االستفسار الرئيسي الذي أثرناه يف اجللسة املاضي ــ 15
فلم يشمله الرد ،وأرجو اإلجابة عن سؤال كيف سنعاجل هذا املوضوق؟
وخاصة أنه قد حيدث متييزًا بني املوظفني وهذا خمالف للدستور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس،أشكر مقرر اللجنة على التقرير الذي تفضل
به ،لكن أعتقد أنه مل يأتِ باإلجابة عن مجيع االستفسارات الض نرحت يف
جملسكم املوقر ،وبصفة خاصة ما ورد يف رد ديوان اخلدمة املدنية .ديوان 25
اخلدمة املدنية أوضح أنه سيطبق على األجهزة احلكومية واملؤسسات
املستقلة ،هناك مؤسسات مستقلة تأتي مجيع ميزانيتها من ميزانية الدولة،
ولكن بعضها يتبع احلكومة وبعضها يتبع جصلة امللك من بينها ديوان الرقابة
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املالية .وهناك أجهزة أخرى هلا استقصلية تامة على الرغم من أن ميزانيتها
تأتي عن نريق امليزانية العامة للدولة ولكن بطريقة غري مباشرة؛ فعلى سبيل
املثال ديوان الرقابة املالية ،ما هو السبب الذي جيعل أعضاء وموظفي ديوان
الرقابة املالية يتمتعون مبزايا ال يتمتع بها أعضاء أو موظفو جهات حكومية
مستقلة؟ هناك أيضًا جهات مستقلة أخرى تأتي ميزانيتها بطريقة غري مباشرة 5
من الدولة ويتمتع أعضاؤها وموظفوها مبزايا كثرية وذلك حبسب قوانني
إنشائها .إن هذا القانون سيحدث فجوة تتمثل يف عدم املساواة بني موظفي
اهليئات املستقلة ،فإذا كنا سنعاجل خلصً موجودًا فيجب أال نعاجله بهذه
الطريقة ،لتكن هناك تدابري وإجراءات تتفق مع الدستور وروح املساواة بني
املواننني إذا كانوا يشغلون نفس املراكز القانونية والوظيفية ،أرى أن هذا 11
القانون سيسبب لنا مشكلة عملية ،وسيكون هناك موظفون يف نفس اهليئة
يتمتعون جبميع املزايا ،ألننا لن نستطيع أن نطبق هذا املرسوم بقانون بأثر
رجعي ،وسيتمتع هؤالء املوظفون باملزايا الض يتمتعون بها حاليًا ،مما سيرتتب
على ذلك منع املوظفني اجلدد من التمتع بهذه احلقوق مع أنهم سيقومون
بنفس العمل الذي يقوم به املوظفون احلاليون ،هناك متييز واضح وصريح يف 15
داخل املؤسسة نفسها املستقلة بني املوظفني السابقني واملوظفني اجلدد وبني
هذه املؤسسات الض سيجري عليها التعديل مع املؤسسات الض لن ميسها هذا
التعديل ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أوجه الشكر الكبري إىل ديوان
اخلدمة املدنية وإىل األ أمحد الزايد ،يف اجتماق اللجنة بعد إعادة املرسوم 25
بقانون إليها وبناء على مداخصت األعضاء ،مت االهتمام بكل ما نرح من
اإلخوة األعضاء يف اجللسة السابقة يف الدور املاضي ،ومت حصر مجيع
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االستفسارات من قسم املضبطة وإرساهلا إىل اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية
ومت الرد بالتفصيل كما هو وارد يف الصفحة  151من التقرير املاثل
أمامكم ،بالنسبة إىل النقطة الض أثارها األ عبدالرمحن مجشري فقد
كانت موجودة ضمن الردود الض مت الرد عليها من قبل ديوان اخلدمة املدنية.
إن األسس الض وضع يف ضوئها هذا املرسوم بقانون قامت على أن جيمع بني 5
عدة أمور أهمها توحيد املزايا ،ففي عدة مناسبات مت نرح سؤال ملاذا هذه
اجلهة حتحمى مبزايا أكثر من اجلهة األخرى؟ وهناك مزايا تكون متعلقة
بالنوادي الصحية والتأمني والعصج الطبيعي ،حيث كانت موضع تذمر شعيب
يف عدة موانن عندما متت إثارة مثل هذه املواضيع ،لذلك جاء هذا املرسوم
حلل هذه اإلشكاليات ووضع ضواب معينة تسري على اجلميع مع وجود حق 11
االحتفاظ بهذه املزايا ــ صحيح أن هناك خربات وكفاءات نستقطبها وهي ال
تقبل بالقدر اليسري ــ ولكن من خصل مرفقات هذا التقرير واإليضاحات تبني
أن هناك آلية مبوجبها مينح املوظف عصوة معينة أو مزايا معينة ،ألن هذه
اخلربات الض حتتاج إليها الدولة ال تقبل أن تأتي وتعمل مقابل راتب معني ال
يتناسب مطلقًا مع اخلربة الض ستقدمها لك ،ولكن هذا األمر منصوص عليه 15
يف مرسوم 2111م ضمن الصصحيات الض يعمل بها جملس الوزراء .إن التمييز
الذي يتكلم عنه األ عبدالرمحن مجشري غري متوافر بالطريقة الض نرحها،
ألن بعض اهليئات الض خيضع موظفوها لقانون ديوان اخلدمة املدنية هم
أساسًا مت التعاقد معهم على أساس هذه الشروط ،فلوال وجود هذه الشروط
يف العقد الذي أبرم بينهم وبني جهة التعاقد ملا وافقوا عليه ،وبالتالي فمن حق 21
املوظف أن حيتفظ بهذه املزايا حتى مع صدور هذا املرسوم حلني انتهاء مدة
عمله أو املدة القانونية لوجوده يف موقع العمل .ويف ضوء هذه املعطيات وجدنا
أن هذا املرسوم يليب حاجة جمتمعية ،وبنحمرة عملية للتفاوت الذي يتذمر
بسببه العديد حتى من املوظفني ممن هلم ذات املكانة وذات املنصب الوظيفي
فإن كل هيئة ختتلف عن األخرى يف مقدار املزايا الض حيصلون عليها .أود أن 25
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أوضح نقطة معينة أن كل االستفسارات الض أثريت مت الرد عليه بالتفصيل
يف الصفحة  151حسبما تقدم به األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن تقرير اللجنة حاول التوفيق بني األمرين،
ولكن رد ديوان اخلدمة املدنية ناقض هذا التقرير ،فهو يتكلم عن
الكفاءات واملؤسسات املستقلة التابعة يف جزئية منها للدولة ،وهذه 11
املؤسسات ذات كفاءات وجودة عالية ــ على سبيل املثال متكني وهيئة تنحميم
سوق العمل وديوان الرقابة املالية ــ هذه املؤسسات مشهود هلا بالكفاءة .حنن
اليوم نعيش واقع تنافس إقليمي ال يرحم ،وحاجتنا إىل املوظف الكفء
واإلجيابي هي الض حتتم علينا أن يتميز هذا املوظف الذي سوف يُعطي مثل
هذا العطاء جلهة حكومية أو جهة عامة أو شبه عامة ،ألن هناك مؤسسات 15
خاصة مستعدة إلعطائه مثل هذه االمتيازات أو أكثر ،وإذا مل يع َ فإن
العزوف وارد .ديوان اخلدمة املدنية تكلم عن املصروفات وامليزانية املرصودة
ملثل هذه اهليئات ،وإذا مل ختي الذاكرة فإن املبلغ حوالي  311مليون أو 311
مليون أو أكثر .يف حالة حجب هذه االمتيازات سنجد عزوفًا من الكفاءات
الوننية وشعورًا بالضيم .بالنسبة إىل املوظف الذي ُعيّن قبل صدور املرسوم 21
ستكون له امتيازات كثرية بينما املوظف الذي سيأتي بعد صدور املرسوم
سوف يُحرم منها كاملة .وال أعتقد ــ عند تطبيق املرسوم بقانون ــ أن
الكفاءات سوف تتحمل مسؤولية العمل الذي يستمر بعد ساعات الدوام
الرمسي ،أو ستطرح أفكارًا متجددة ،أو سوف تقبل بذلك ،وهذا يعي أننا
سوف نضطر إىل االستعانة بالكفاءات األجنبية ،والكفاءات األجنبية سوف 25
تضاعف مبالغ املصروفات إىل الضعف ،أي أننا سنكون مطالبني بتوفري
امتيازات مثل النادي الصحي واملدارس اخلاصة وبدل اإلجيار وبدل سفر،
وبدالت أخرى كثرية ،ليس للموظف األجنيب وحده ولكن له ولعائلته،
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وسيكون ديوان اخلدمة املدنية جمربًا على إعطاء مثل هذه االمتيازات
للموظف األجنيب ،فلماذا ال يُعطى املوانن إذا كان سوف يقوم بالعمل جبودة
وكفاءة األجنيب ،ورمبا أفضل منه؟ لنرتك دورة رأس املال تستمر يف
البحرين ،بدالً من إخراج أموالنا إىل اخلارج ،فلندق املوانن يستفيد من هذه
األموال .ال توجد حجة مُقنعة عندما نقول إننا سوف منيز بني أصحاب 5
املراكز القانونية املتماثلة ،حنن مل نفصل بينهم هنا ،ألنهم أصحاب مراكز
قانونية متساوية قبل وبعد صدور القانون .وبعد هذه الضواب فإن أي موظف
صاحب كفاءة أو جودة عالية يف العمل لن يذهب إىل أي مؤسسة حكومية
سواء وننية أو أجنبية أو مؤسسة خاصة إذا مل جيد املردود الجمزي على
جمهوده الذي سوف يقوم به ،وكيف نريد منه أن يُقدم عطاء إىل أقصى 11
احلدود وأن يبذل أقصى جهده؟ هذا غري ممكن مع املوظف العادي صاحب
األعذار الض ال تنتهي ،أما أصحاب األفكار املتجددة فصبد أن نعطيهم
ونرتكهم يعملون ،ودعونا نعود لنكون بلدًا منافسًا ،ونكون يف مقدمة
املنافسة جبهـــود أبنائنا ومواننينا .احلجج الض ســـاقها ديوان اخلدمة املــدنية
ــ سيدي الرئيس ــ غري مقنعة بتاتًا .أنا أقول احفحموا الكفاءات الوننية داخل 15
البحرين ،دعونا نستفيد من جمهود أبنائنا ،ولنعطِهم امتيازات ،ألنهم
يستحقونها ،إذا كانوا سوف يطورون لنا االقتصاد أو اإلعصم .اليوم نرى
جمهود جهة واحدة ،وهي ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،فلنفكر لو أننا
ضيّقنا على هذه اهليئة ،هل ستقوم بنفس هذا الجمهود الرائع املستمر نوال
21

السنة؟ هذا هو سؤالي لديوان اخلدمة املدنية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
25

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق متامًا مع ما جاء على لسان زمصئي
األ عبدالرمحن مجشري ،واألخت لولوة العوضي ،واأل فؤاد احلاجي،
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()43

2112/11/5م املضبطة 4

وأعتقد أن أسئلتهم يف حملها ،وأعتقد أن الرد الذي أتانا من ديوان اخلدمة
املدنية مل ُيجِب عن خماوفنا واستفساراتنا املتعلقة بالتمييز يف مكان العمل
الواحد .هذا نائب رئيس تنفيذي يتقاضى  11آالف دينار ،وهذا نائب رئيس
ظفَ مؤخرا يتقاضى  2511دينار .ال يُمكن سيدي الرئيس أن تُعطي
تنفيذي وُ ِّ
أي مؤسسة يف العامل لشخصني يقومان بنفس اجلهد ونفس الوظيفة رواتب 5
خمتلفة أو مزايا خمتلفة ،هذا غري ممكن ،وغري مقبول أساسًا ،وال يُهيئ جو
عمل صحيح .نطالع على مذكرة ديوان اخلدمة املدنية الض تقول إنهم عندما
قاموا بعمل استبيان اتضح هلم أن هناك فرقًا شاسعًا بني رواتب العاملني يف
املؤسسات املستقلة وبني رواتب احلكومة ،وبالطبع سوف يكون هناك فرق
سيدي الرئيس ،ألن نبيعة العمل يف هذه املؤسسات ختتلف عن نبيعة العمل 11
يف احلكومة ،األمر يف هذه املؤسسات خيتلف ،حيث إننا استقطبنا أناسًا
من القطاق اخلاص كانوا يف األصل يرفضون العمل يف اجلهات احلكومية،
وقمنا بنقلهم إىل مؤسسات حكومية ،بنينا مؤسسات خاصة لكي نتغلب
على قيود ديوان اخلدمة املدنية يف التوظيف .أحد أسباب إنشاء هذه
املؤسسات هو اخلروج عن نطاق ديوان اخلدمة املدنية ،وإجراءاته يف 15
التوظيف ،ناهيك عن املكافآت واملزايا ،ثم نأتي اآلن ونعكس الصورة،
ونقول إن كل ما قمنا به يف السنوات العشر املاضية البد أن يُلغى ،وأرجعوا
مجيع الناس إىل سلطة ديوان اخلدمة املدنية ،وكأننا سوف نرجع إىل ما
كنا عليه قبل 2112م عندما أسسنا هذه اهليئات ،أعتقد أن هذا رجوق
خانئ ،وليس يف مصلحة البحرين .الناس تذهب لكي تستقطب أشخاصًا 21
أصحاب كفاءات عالية ،وحنن مبوجب هذا املرسوم بقانون نتخلص من تلك
الكفاءات ،أعتقد ــ سيدي الرئيس ــ أن هذا لن يكون يف مصلحتنا نهائيًا.
ثم يأتي أيضًا يف مذكرة ديوان اخلدمة املدنية ــ وال أعرف حقيقة من أين
توصل اإلخوان إىل هذه النتيجة ــ أن اهلدف من إنشاء اهليئات هو ختفيف
األعباء املالية على امليزانية العامة للدولة باالعتماد على استقصلية اهليئة 25
وقيامها تدرجييا بتحمل مصروفاتها ،أي منطق يف هذا يا سيدي الرئيس؟!
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اإلخوان ذكروا قبل قليل مثال ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،من أين
سيكون لديوان الرقابة املالية موارد يغطي بها مصاريفه؟ ومن أين ستغطي
اهليئات الـ  23املذكورة مصاريفها؟ أنا أجد أن إجابات ديوان اخلدمة املدنية
ــ ولتعذرني سيدي الرئيس على الكلمة ــ تستخف بعقولنا ،هل يُعقل أني
أسست هذه اهليئات من أجل أن تُغطي مصاريفها؟ لقد أسسناها لكي ترفع 5
من مستوى اخلدمات للمواننني ،أسسناها لكي تستقطب عناصر كفؤة
تنقل البحرين من مرحلة إىل مرحلة ،وليس من أجل أن تقوم بعمل موازنة بني
إيراداتها ومصروفاتها .ثم تأتي مذكرة ديوان اخلدمة املدنية يف األخري وتقول
إن املادة واحد أتت تُلزم بالتطبيق على كل املوظفني العاملني يف الدولة .ثم
جاء أيضًا يف رد اإلخوان ــ يف الصفحة رقم  152من جدول األعمال ــ أن ديوان 11
الرقابة املالية واإلدارية ــ وهو هيئة مستقلة ــ ال خيضع هلذا املرسوم ،وهنا أنا
لدي استفسار قانوني ،عندما يأتي املرسوم ويقول «تسري أحكام الرواتب
واملزايا الوظيفية وضواب

استحقاقها املقررة وفقًا لقوانني وأنحممة اخلدمة

املدنية على كافة موظفي اجلهات احلكومية الض تُنحمم شؤون موظفيها
لوائح خاصة» ،ثم أتى القانون وقال «يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 15
هذا القانون» ،وحنن نعرف أنه يف القانون الصحق َيجُبُّ السابق ،وجاء تفسري
اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية أنه كون ديوان الرقابة املالية واإلدارية يتبع
جصلة امللك املفدى فهو معفي ،وأنا أعتقد أن هذا الكصم حنتاج إىل أن
يفسره لنا األ املستشار القانوني ،ألنه كيف يكون معفيًا كونه يتبع جصلة
امللك ،يف حني أن كل شؤونه املالية تأتي من املالية العامة للدولة؟! أعي كل 21
مصاريفه ،وكما ذكر أحد الزمصء قبل قليل :إىل أين سوف تذهب
كفاءات الديوان؟! وهم اليوم يقدمون لنا خدمات كبرية يف البحرين ،أين
سوف يذهب هؤالء؟ ومبن سنأتي مكانهم؟ األ حمافظ مصرف البحرين
املركزي موجود ،وال أعرف هل سينطبق هذا على مصرف البحرين
املركزي أيضًا؟ وإذا كان بالفعل سينطبق على البنك املركزي فهناك 25
مشكلة ،وهي أن البنك املركزي سوف يفقد استقصليته ،ومصرف البحرين
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املركزي البد أن يكون مستقصً متامًا وال خيضع ملثل هذه القوانني .اإلخوان
ذكروا أن هناك  23هيئة يف البصد بينما أرسلوا لنا قائمة حتتوي على 13
هيئة فق  ،أي أن بيان اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية غري كامل .أعتقد
أنه لكل هذه األسباب ،ولكل ما ذكرناه يف املرة السابقة ،هذا املرسوم
جيب أال مير من هذا الجملس ،وإال سبّبنا مشكلة حقيقية يف البحرين5 ،
وأعدنا وضعنا إىل سابق عهدنا قبل عام 2112م عندما أسسنا هذه اهليئات،
واهليئات تعمل على مستوى عالٍ من الكفاءة .من هو الذي وافق يف هذه
اهليئات على وضع اللوائح املالية؟ أنا ذهبت بشكل سريع إىل قائمة اهليئات
السبع عشرة املرسلة من ديوان اخلدمة املدنية ،ووجدت أن معحممها ــ وليس
كلها ــ يرأسها وزراء ،وأنا أعرف أن الوزير عندما يأتي إىل مؤسسة سوف 11
ينقل توجهات احلكومة ،ولن يأتي برأيه الشخصي ،وغالبية املؤسسات
السبع عشرة يرأسها وزراء ،وبالتالي كان من األجدر ــ إذا كان هدف
احلكومة أال يكون هناك هذا الفارق ــ أال يوافق الوزير املسؤول على اللوائح
املالية عندما عُرضت عليه ،ولكننا نعرف أيضًا ،ووضعنا يف قوانني هذه
املؤسسات ،ويف قوانني وافق عليها هذا الجملس ــ يف السنوات املاضية ــ أننا 15
نريد لوائح مالية خاصة لكي نستقطب عناصر خاصة تنقل البحرين من
مرحلة إىل مرحلة ،وقد جنحنا يف ذلك إىل حد بعيد ،فهل نأتي اآلن ــ بعد أن
جنحنا ــ ونعود إىل ما مضى؟! ال يقولن لي أحد إني سوف أستقطب هذا
الشخص أو ذاك الذي كان يعمل براتب  3آالف أو  1آالف دينار ليعمل يف
مؤسساتنا وأدفع له ألفني أو  3آالف دينار .قائمة املزايا الض حتدث عنها 21
اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية ،من يقرأها ويطلع عليها ،ال يُمكن أن
تُعطيه هذا القدر من املرونة لكي يرفع السقف من  3آالف دينار إىل  3آالف
أو  1آالف دينار ،وبالتالي هذا املرسوم بقانون ــ مع األسف الشديد ــ فيه
خطورة كبرية على وضعنا يف البحرين ،وأمتنى على الجملس أن يكون
صادقًا مع نفسه وأن يتحمل املسؤولية ،وال ميرر هذا املرسوم بقانون ألنه 25
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سوف يتسبب يف مشكلة أساسية يف البحرين ،أوالً بني املوظفني ،وثانيًا على
مستوانا بشكل عام ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أريد أن أوضح أننا أمام مشكلة حقيقية،
هناك تفاوت بني رواتب املوظفني الذين خيضعون لديوان اخلدمة املدنية
مباشرة ،وبني رواتب املوظفني يف اهليئات املستقلة ،هناك مشكلة حقيقية11 ،
وسوف أضرب مثاالً على ذلك ،حيث إن هناك تفرقة حتى يف اجلهاز القضائي،
فاملوظفون التابعون لوزارة العدل والشؤون اإلسصمية واألوقاف يتقاضون يف
احملاكم العادية أقل مما يتقاضاه املوظف يف غرفة البحرين لتسوية املنازعات.
عندنا مشكلة حقيقية تتمثل يف عدم التساوي ،واحلكومة هي الض أصدرت
هذه اللوائح اخلاصة واملستقلة هلذه اجلهات ،واآلن تريد أن َتعْدِل عن هذه 15
اللوائح ،أو تريد رفض املزايا الض مت تقريرها يف قوانني إنشاء هذه اهليئات
املستقلة .حنن ــ كما قلت من قبل ــ يف مشكلة متت معاجلتها خبطأ ،ملاذا
مل ينص املرسوم بقانون على التطبيق بأثر رجعي؟ املشرّق عندما أصدر هذا
املرسوم بقانون كان واقعًا بني معضلتني ،املعضلة األوىل هي كيفية التوفيق
بني احلق املُكتسب للموظفني القدماء وبني قاعدة املساواة للموظفني اجلُدد21 ،
ويف رأيي الشخصي أعترب أن املشرّق مل يوفاق يف التوفيق بني حق املوظف
القديم يف حقوقه الض اكتسبها مبوجب قرار تعيينه وبني املوظف اجلديد
الذي سيُحرم من املزايا الض يتمتع بها املوظف القديم كما قال األ مجال
فخرو .وهنا وقعت مشكلة يرتتب عليها وجود متييز بني املوظفني ــ كما قلت
يف البداية ــ يف اهليئة نفسها وبني املوظفني اجلُدد .أيضًا أنا أستغرب من 25
التصنيف أو األمساء الض أوردها ديوان اخلدمة املدنية للجهات املستقلة الض
تأخذ ميزانيتها من الدولة ،والض أنلق عليها تسمية األجهزة احلكومية،
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بينما غرفة البحرين لتسوية املنازعات ليست جهة حكومية ،وإذا يتفق معي
األ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل فإنها جهة قضائية ،والقضاء يف األصل
ميزانيته تأتي من ميزانية الدولة ،ومؤسسات الدولة مجيعها ،املتمثلة يف
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،تأتي ميزانيتها من
الدولة ،وعندما يأتي ديوان اخلدمة املدنية ويصنفي على أني جهة قضائية 5
ضمن اجلهات الض ختضع للحكومة فإن هذا خطأ كبري ،حيث إن هذه
جهة قضائية ال ختضع للحكومة ،وإال فإنها ال تعترب جهة قضائية إنصقًا،
وهذا الكشف الذي ورد من ديوان اخلدمة املدنية فيه خطأ ،ألنه ال جيوز أن
تُضمّن غرفة البحرين لتسوية املنازعات ضمن األجهزة احلكومية .هذا
الكشف أيضًا أغفل ــ كما ذكر األ مجال فخرو ــ مصرف البحرين 11
املركزي ،وكذلك موظفي جهاز اخلدمة املدنية ،فما هو مصري هؤالء
املوظفني؟ هل سيُطبّق عليهم املرسوم بقانون أم ال؟ وكذلك ديوان الرقابة
املالية واإلدارية .هناك متييز .وأنا أقول إن معاجلة اخلطأ خبطأ آخر سوف
يدخلنا يف سلسلة تراكم األخطاء فيما يتعلق بقاعدة املساواة بني املوظفني.
وأرجو أن يُعيد ديوان اخلدمة املدنية تصنيفه فيما يتعلق بغرفة البحرين لتسوية 15
املنازعات ،ألنها ليست بأي حال من األحوال جهة تتبع احلكومة ،وإمنا هي
جهة قضائية ،وإذا رجعنا إىل املرسوم بقانون بإنشائها فسنجد أنها خترج من
أول وهلة من التصنيف الذي ذكره ديوان اخلدمة املدنية ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضح نقطة يف هذا اجلانب،
وسأترك باقي التفاصيل الض تقدم بها األعضاء من أجل التعليق الحقًا ،وذلك 25
حتى ال تتكرر .بالنسبة إىل اجلزئية الض ذكرها األ مجال فخرو وأكدتها
األخت لولوة العوضي حول ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وهل سيخضع
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ألحكام املرسوم بقانون أم ال؟ ديوان الرقابة املالية واإلدارية أُقر من ِقبَل هذا
الجملس ،وهناك نص صريح وواضح يف املادة  31أعطى هلذا الديوان أحقية
وضع نحمام خاص ملوظفيه يتضمن ترقياتهم ومكافآتهم ،وهذا النص يعطي
هذا احلق للديوان ــ وغريه من اهليئات الض مت عدم النص عليها ــ باعتبار أن
ذلك أُقر من جملس تشريعي .املادة  31من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية 5
واضحة ،فص خنل

بني هذه األمور .هناك بعض األمور الض مل يتم النص

عليها بالنسبة إىل عصقة املوظفني يف هـــذه األجهـــزة ،وقــــد مت الرجوق فيـــها
ــ أيضًا بنص صريح ــ إىل قانون اخلدمة املدنية ،وقد نحممت املادة  41هذا
األمر ،وال نريد أن تتكرر يف هذا الجمال مسألة املوانن واخلربة األجنبية،
وكأنّ هناك أمورًا تفضيلية ،فليست هناك أي أمور تفضيلية يف هذا 11
اجلانب ،وليس هذا هو األساس الذي ُبيَ عليه هذا املرسوم .فأحيانًا يكون
هناك ــ كما قال األ مجال فخرو ــ رئيس تنفيذي يف جهة ما يتسلم  11آالف
دينار ،وآخر يف جهة أخرى يتسلم ألفي دينار فق  ،اهلدف من هذا املرسوم
هو توحيد املزايا ،ولكن ليس معنى ذلك أن تُخفاض أو ترفع حبيث ال يكون
هناك تقصري أو مبالغة ،وتصرف كل امليزانية على هذه املزايا املمنوحة 15
للموظفني .يف حوار التوافق الوني تكلموا عن بعض املزايا الض تُعطى ،مثل
النوادي وأمور أخرى ،وهي كلها متنح من امليزانية العامة للدولة ،ثم بعد ذلك
نشتكي من أن هناك هدرًا لألموال .وبهذا املرسوم سوف يكون هناك قطع
هلدر األموال مبثل هذه األمور التوحيدية ،وهذا هو املطلوب .حنن ناقشنا مع
ديوان اخلدمة املدنية كيفية جذب اخلربات ،وقد قلت يف البداية إن جذب 21
هذه اخلربات ،وعدم تركهم لي بسبب أني ال أعطيهم ما يغطي خرباتهم،
وهذا أيضًا منصوص عليه يف القانون ،واألخت لولوة العوضي أكدت هذا
الكصم الذي قلناه يف البداية .نقول التطبيق بأثر رجعي ،أي أن شخصًا
موجودًا اآلن وأُبرم معه عقد ويتسلم  5آالف دينار ،وقضى  15سنة يتسلم 5
آالف دينار ،كيف آتي اآلن وأقول له سوف تبقى يف وظيفتك نفسها وحبسب 25
املرسوم سوف تتسلم ألفي دينار فق  ،هل من اإلنصاف أن أُس ِق عنه حقًا
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اكتسبه نوال  15سنة؟! وهو ــ يف األساس ــ ما كان ليقبل بالوظيفة لو أنه
أُعطي أقل من اآلالف اخلمسة الض أعطيت له من البداية ،كما أن هناك
التــــزامًا وشــرونًا متبادلة ،وبالتالي هذا ال يدخل ضمن التمييز ،بل خيرج
عن نطاق التمييز ،والتمييز يقع حني التفضيل عند التعاقد بعد صدور
املرسوم بقانون ،ولكن احلقوق املكتسبة سابقًا قبل تطبيق املرسوم بقانون 5
ال ميكن املساس بها .وإذا رفضنا اليوم هذا املرسوم بقانون فما هو احلل؟!
كيف ستقول ملاذا هناك من يتسلمون  11آالف ،وسكرترية تتسلم  4آالف
وغريها من األمور؟! البد أال خنشى على مناصب أشخاص سيقولون إنهم
يتسلمون مبالغ حمددة ويسألون كيف سيكون وضعهم مستقبصً؟ إذا كانت
السياسة الض نريد انتهاجها هي أن نطلب من الدولة خفض املبالغات 11
والتجاوزات ،فإن بعض املزايا يف بعض األحيان تكون أعلى من الراتب
األساسي الذي يتم منحه ،وذلك واقع يف بعض اهليئات .من ناحية العصج ومن
يشمله هذا العصج والتأمني فهذا أمر مقبول ،ولكن هناك أمورًا ترفيهية
تُعطى باعتبارها مزايا وهي صراحة غري مقبولة ،واهلدف من املرسوم بقانون
هو احلد من هذه األمور ،واإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية ذكروا لنا بعض 15
هذه املزايا الض تتناسب مع نبيعة عمل موظف أو آخر ،وهي جتعلك ترفض
هذا التباين .أعتقد أن الضمائر موجودة ،وبعض اإلخوان يقولون أعيدوا
التقرير إىل اللجنة ،وحنن التزمنا يف املرة املاضية وأعدنا التقرير إىل اللجنة،
وأخذنا جبميع مداخصت األعضاء ،مهما كانت نبيعتها وأجبنا عنها ،فص
يقولـــن لي أحد فلنرجع التقرير إىل اللجنة ،ألننا أرجعناه بناء على هذا األمر21 ،
واليوم كل واحد وضمريه ،إذا كان ضمريه مرتاحًا للتصويت على هذا
املرسوم بقانون باملوافقة فليفعل ،وإذا كان ال يريد فليصوّت بالرفض،
وأعتقد أن اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية كانوا واضحني ،ومن غري
املنصف أن أقول إن ما قدموه من التوضيحات ليس كافيًا ،كل شيء نلبناه
منهم ورد إلينا بالتفصيل ومت إرفاقه يف تقرير اللجنة ،مسبــقًا واآلن ،وبالتالي 25
اليـــوم أنا أنلب من الجملس التصويت على املرسوم ــ وقد كنا متعاونني معهم
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من قبل يف إرجاق التقرير ــ الذي ال منلك أمامه اآلن إال التصويت بالرفض أو
بالقبول ،وهو قرار الجملس الذي سوف حيرتم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسصم.

5

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك مشكلة حتتاج إىل حل ،ولنرجع
بذاكرتنا قليصً إىل فرتة السبعينيات ،عندما بدأ إنشاء املؤسسات واهليئات
العامة كان ذلك حلاجة ،وهي أن الوزارات ال تستطيع القيام بهذه املهام11 ،
فأُنشئت املؤسسات ذات الشكل اخلاص ،لكنها تتبع احلكومة وميزانيتها
من ميزانية الدولة ،ومنذ ذلك الوقت كان يُفرتض أن تُوضع سياسة لألجور
والرواتب خاصة باهليئات واملؤسسات ،كما فعلت اململكة العربية السعودية
مع املؤسسات العامة يف الدولة ،حيث وضعت سياسة خاصة للرواتب واألجور
والعصوات وغريها هلذه املؤسسات ختتلف عن سياسة األجور والرواتب املتّبعة 15
يف ديوان اخلدمة املدنية ،بينما البحرين تركت لكل مؤسسة يصدر بها
مرسوم أن تُحدد هي الرواتب واألجور لنفسها ،فاختلفت الرواتب واألجور بني
مؤسسة وأخرى ،واألجور اآلن خمتلفة بني اهليئات ،مثل جملس التنمية
االقتصادية وديوان الرقابة املالية واإلدارية ومصرف البحرين املركزي
وغريها ،مجيعها ختتلف الرواتب واألجور فيها ،ولكل منها جداول رواتب 21
خمتلفة ،وهي ال ختضع للنحمام املطبق يف ديوان اخلدمة املدنية ،بينما ديوان
اخلدمة املدنية يُريد أن يُوحّد سياسة الرواتب واألجور ،وهذا غري صحيح،
ألننا إذا وحّدنا سياسة الرواتب واألجور بني احلكومة ممثلة يف الوزارات وبني
هذه املؤسسات ،فسوف تنتفي احلاجة إىل إنشاء مؤسسات ،واملؤسسات
أنشئت أساسًا لرفع كفاءة األداء يف هذه املرافق الض أُنشئت من أجلها هذه 25
املؤسسات .أعتقد أننا حباجة ماسة إىل وضع سياسة أجور ورواتب وغريهما
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هلذه املؤسسات ختتلف عن سياسة ديــــوان اخلدمة املدنية ،وذلك حتى
أستطيع أن أغطي هذه األعمال ،وأعطي أجورًا هلذه الكفاءات الض
أستقطبها من القطاق اخلاص ومن غريه .أنا أميل إىل ما قاله األ مجال فخرو
بأن نتـــريث يف هذا املرسوم ،وال نقوم بتمريره ألنه سيسبّب مشكلة أكرب،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد عبدالرمحن املؤيد.
11

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أختلف مع عدد من اإلخوان ،وأشكر
اللجنة ،وبالذات رئيستها ولكي أختلف معها يف توجهها .فقرار تأسيس
املؤسسات واهليئات مل يأتِ من فراغ يف البداية ،فقد شكا الوزراء املعنيون
يف الوزارات اخلدمية من عدم متكنهم من استقطاب أصحاب املؤهصت

العالية يف جماالت معينة ،واجتهوا يف هذا االجتاه وجنحوا ،وجنحت البحرين 15
يف حتقيق خطوات تقدم كبرية ،وتبعتها دول خليجية أخرى استعملت النموذج
البحريي .أذكر أن أحد الوزراء كان يشتكي من السلم الوظيفي وكادر
الوزارة ويقول حنن لدينا مشكلة تتمثل يف أن من يعمل ومن ال يعمل حيصل
على نفس الراتب ،وهذا بالفعل ما هو حاصل يف الوزارات احلكومية ،وهذا
يُكبل أيادي القائمني على الوزارات واهليئات املعنية .أنا ال أظن أن هذا 21
املرسوم بقانون يُفيد البحرين أو يُفيد املؤسسات واهليئات الض يريد أن
خيدمها ،وإذا كان اخليار اليوم بني الرفض واملوافقة فأنا أقرتح على اإلخوة
أن يرفضوا ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أيضًا أضم صوتي إىل كل األصوات الض
ترفض هذا املرسوم بقانون .وسوف أحتدث يف جزء قانوني ،حيث إنه يف
تقديري أن استخدام املادة  31يأخذنا إىل أبعد مما تنص عليه املادة ألنها تتعلق
بالضرورة ،واستخدام املادة  13أيضًا يتعلق بصفة االستعجال يف املواضيع 5
االقتصادية واملالية ،وأحيانًا قد تنطبق على هذا املوضوق ،ولكن يف تقديري
أن هذا املرسوم جاء كرد فعل ال أكثر وال أقل ،وإذا نحمرنا إىل الوضع
بشكل نبيعي فعصً ــ ولن أقيس على البحرين ولكن سوف أقيس على
بريطانيا ــ فإن بريطانيا فيها مفهومان ،مفهوم

Civil servant

لديوان اخلدمة املدنية ،وهو املوظف املدني ،وهناك مفهوم

الذي خيضع

The public servant

11

الذي خيضع لنحمام خمتلف عن نحمام اخلدمة املدنية الذي خيضع له فق
العاملون يف الوزارات ،أما العاملون يف اهليئات فيعتربون موظفني عموميني،
وبالتالي ــ كما تفضل العديد من اإلخوة األعضاء ــ ال ينطبق عليهم ما ينطبق
على موظفي اخلدمة املدنية ،وإمنا معايريهم خمتلفة .حنن ال ينبغي أن نقيس
على ردود أفعال وعلى االستثناء ،ما حدث يف البداية عند تأسيس هذه 15
املؤسسات صحيح ،أعي استقطاب اخلربات املهنية لكي تقدم إنتاجية مهمة.
واآلن دعونا نقارن ،هل من املمكن أن نقارن العاملني يف شركة مثل بابكو
أو شركة مثل ألبا بالعاملني يف وزارة ــ مع كل االحرتام والتقدير للعاملني يف
أي من الوزارات ــ مثل وزارة البلديات؟ هل يعقل ذلك؟! وهي جمرد مقارنة مع
احرتامي الكامل للجميع .العامل هناك يُنتج نفطًا يعتمد عليه االقتصاد21 ،
وبالتالي هل ميكن أن أقول إن املهندس يف تلك املؤسسة يعامل يف إنتاجيته
وقيمة إنتاجيته وقيمة ساعة العمل لديه بنفس املعاملة الض يُعامل بها املوظف
اآلخر؟! يف تقديري أن هذا املرسوم جاء بناء على رد فعل ،ولكن جيب أال
يأخذنا رد الفعل هذا إىل املستقبل ،بل جيب أن يقف رد الفعل عند حد،
ونتعامل مع األمر بشكله احملدد ،وجيب أال ميرر هذا املرسوم ألنه سوف يضر 25
القطاعات كافة ،وأول من سيتضرر هو مصرف البحرين املركزي إذا نُبِّق
هذا النحمام عليه ،ألن مجيع العاملني يف مصرف البحرين املركزي اليوم
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ينحمرون إىل القطاق اخلاص ،وأعتقد أن سعادة احملافظ لو كان هنا لوضح لنا
عدد املوظفني يف مصرف البحرين املركزي الذين انتقلوا إىل املصارف ،ورمبا
بإمكان األ مجال فخرو تأكيد هذا األمر .أيضًا هناك العديد من املوظفني
الذين تركوا الوزارات وانتقلوا إىل اهليئات أو مؤسسات القطاق اخلاص ،فهل
نريد أن خنسر العاملني اجليدين يف كل الوزارات بانتقاهلم إىل القطاق 5
اخلاص؟ ولذلك يف اعتقادي أن من واجب الجملس أن يقف موقفًا واضحًا ويقدم
الرأي السديد للحكومة ويقول هلا إن هذا املرسوم ضار وجيب إعادة النحمر
فيه .وأنا مع رفضه إذا كان هو اآللية الوحيدة ،ولكن يف حالة وجود آلية
أخرى فلعلنا نستخدمها بهدف وقف اآلثار السلبية لصستثناء الذي قد يؤثر على
املستقبل ،ويف اعتقادي أن هذا سيكون ضارًا متامًا ،وعلى ذلك أضم صوتي 11
لكل األصوات الض نالبت بعدم اإلقرار اآلن وإرجاعه إىل اللجنة أو بإبقائه يف
األدراج حلني النحمر فيه ،ولكني لست مع املوافقة عليه مطلقًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

15

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع كامل التقـدير للجهـود الـض بـذلتها اللجنـة
يف إعداد تقريرها حول هذا املرسوم إال أني أرجع إىل مرئيات ديوان اخلدمـة
املدنية يف صفحة ( )151وأجد أنها تثري العديـد مـن التسـاؤالت ،ومل حيالفهـا 21
احلــظ يف إقناعنــا بأهميــة هــذا املرســوم ،ألنــه يف الصــفحة ( )152كمثــال
ذكــر ديــوان اخلدمــة املدنيــة بأنــه «ميكــن مــن خــصل أنحممــة اخلدمــة املدنيــة
تقدير رواتب لبعض الوظائف أو لشاغلي فئات وظيفية حمددة من دون التقيـد
مبا ورد يف جداول الرواتب املعتمدة» ،فتقرير اللجنة فسر هذا املوضـوق وقـال
إن «املرســوم بقــانون لــن حيــول دون اســتقطاب اخلــربات والكفــاءات املتميــزة 25
وخاصـــة مـــع امـــتصك ديـ ـوان اخلدمـــة املدنيـــة ألنحممـــة وأدوات متكنـــه مـــن
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استحداث عصوات وبدالت لـبعض الوظـائف الـض تقتضـي نبيعـة العمـل فيهـا
تقرير مثل تلك املزايا ،وبالتـالي ـــ هـذه العبـارة الـض لفتـت نحمـري ـــ الرتكيـز
على الوظائف احليوية الض تقوم بالعمل األساسي يف اهليئة» ،فمعنى ذلك أننا
نقوم بتصنيف الوظائف يف اهليئات على أساس وجـود وظـائف حيويـة أساسـية
ووظائف غري حيوية وغـري أساسـية .كيـف نقنـع موظفًـا بأنـك ال حتصـل علـى 5
هــذه املزايــا ألن الوظيفــة الــض تقــوم بهــا ليســت أساســية وليســت حيويــة؟ فــإذا
كانــت ليســت أساســية وليســت حيويــة إذن فاألجــدى إلغاؤهــا وعــدم تركهــا
على سلم وظائف اهليئة .أيضًا حنن نعلم ــ سيدي الرئيس ــ بوجـود إقبـال علـى
العمـــل يف هـــذه اهليئـــات واملؤسســـات مـــن قبـــل إذا كانـــت تريـــد اســـتقطاب
كفــاءات ،فالكفــاءات تــذهب للعمــل يف هــذه املؤسســات ألن هنــاك مزايــا 11
ورواتــب أعلــى مــن رواتــب القطــاق العــام ،ومقابــل هــذه الرواتــب هنــاك أيضًــا
ســاعات عمــل أنــول وجمهــود أكــرب يبــذل يف هــذه اهليئــات أكثــر ممــا هــو
موجود يف العمل احلكـومي ،فمعنـى هـذا أن املـوظفني أصـحاب الكفـاءات
املتميــزة إذا كــانوا سيحصــلون علــى نفــس الرواتــب واالمتيــازات يف القطــاق
احلكومي فسيتجهوا إليه ،ألن ساعات العمل أقل ،وسينتهوا من العمل عند 15
الســاعة الثانيــة وبالتــالي ســيعودون إىل منــازهلم يف وقــت مبكــر ،فمــا الــدافع
لبقــائهم حتــى الســاعة السادســة فمــا فــوق رغــم حصــوهلم علــى نفــس الرواتــب
واالمتيازات؟! فلم يوفق ديوان اخلدمـة املدنيـة يف إعطائنـا أسـبابًا مقنعـة هلـذا
املوضوق .وقد ذكر أيضًا «حتقيق املساواة بني املـوظفني الـذين يشـغلون نفـس
الوظيفة يف اجلهات احلكومية املختلفة» ،لكن يف نفس الوقت حنن نتكلم 21
عن املؤسسة الواحدة ،فكيـف نقنـع املوظـف بـأن وظيفتـك غـري حيويـة وغـري
أساســية ولــذلك راتبــك أقــل؟ إذن أعطـــوني وظيفــة أساســية وحيويــة بـــنفس
االمتيازات والرواتب .أنا أتفق حقيقةً ــ سيدي الـرئيس ـــ مـع اإلخـوة علـى أننـا
جيب أن نرتيث أمام هذا املرسوم وال نوافق عليه ،ألنـه سيسـبب لنـا مشـاكل
كبرية ،وخلصً يف سوق العمل أيضًا ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي للتخوفات واهلواجس الض أبداها 5
األعضاء حول هذا املرسوم بقانون ،إال أن هذا املرسوم يف احلقيقة قد جاء
ليصحح واقعًا أو أمثلة فيها أخطاء موجودة وكثرية يف اإلجراءات وما هو
متبع يف الكثري من املؤسسات احلكومية الض تتبع الدولة والض هي
حمسوبة على امليزانية العامة للدولة .فمن هذه األخطاء جند موظفني ال
ميتلكون مؤهصت كافية يستلمون رواتب عالية يف هذه املؤسسات ال 11
يستلمها املوظف املتخصص املهي الذي ميتلك مؤهصت أعلى بكثري من
ذلك الشخص الذي يعمل يف املؤسسات احلكومية ،وهذا موجود ومنتشر
بشكل واسع يف املؤسسات .فأنحممة ديوان اخلدمة املدنية يف هذا املرسوم ــ
وكما فهمنا من اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ــ لن تطبق بشكل جامد
وبدون مرونة ،وإمنا سيكون هناك تطوير ،وسيكون هناك أسلوب علمي 15
يف وضع الوصف الوظيفي لكل مهنة ولكل وظيفة سواء كانت يف القطاق
احلكومي املباشر أو يف املؤسسات احلكومية ،فلكل وظيفة وصف
وظيفي مبي على أسس علمية متفق عليها عامليًا ،وبالتالي فإن هذه امليزات ــ
املوجودة يف هذا النحمام ــ رمبا ختفف من هذه اهلواجس الض أبداها
21

األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.
25

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،إن عنــوان هــذا املوضــوق (توحيــد املزايــا) ،يف
اعتقــادي أنــه عنــوان بــراق ال خيتلــف عليــه أحــد ،ولكــن إذا متع ّنــا يف هــذا
العنوان جند أنـه كمـا يقـول األجانـب ـــ مـس ليـدنغ ـــ فهـو يتعلـق بــ(upgrade
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و )downgradeوليس بتوحيـد املزايـا .وكمثـال ـــ باعتبـاري موظفًـا حكوميًـا
سابقًا ــ أعتقد أنه من الحملم أن نعتقد أن من يعمل يف احلكومة أقـل كفـاءة
ومقدرة ممـن يعمـل يف الشـركات اخلاصـة ،والعكـس صـحيح .أعتقـد أنهـم
مجيعًا مواننون حبرينيون وحنن مطلوب منا رفع مستوى املوظـف احلكـومي
ورعايته واالهتمام به بقدر االهتمام مبـوظفي القطـاق اخلـاص ،ويف اعتقـادي 5
أن هذا املوضوق علـى درجـة كـبرية مـن احلساسـية ،صـحيح أن هنـاك بعـض
ــ ليست جتاوزات ــ امليـزات الـض ينحمـر هلـا املوظـف احلكـومي بعـني احلسـرة
والتوجس ،مثل النادي الصحي ونادي اجلولف وغريهما من املزايا قد تكـون
كـبرية ،خصوصًــا أننــا نعــرف أجــور هــذه املرافــق ،لكــن دعـوني أقـل لكــم
مثاالً ــ باعتبار أني كنت رئيسًـا تنفيـذيًا يف هيئـة اإلذاعـة والتلفزيـون ـــ فقـد 11
كانت اهليئة تعاني األمـرين ،فشـكلنا جلنـة ،وكـان حلسـن احلـظ الزميـل
مجال فخرو من ضمن أعضاء جملس اإلدارة ،والزميـل رشـيد املعـراج أيضًـا،
فعنــدما وجــدت وأنــا رئــيس تنفيــذي ب ـأن راتــيب ك ـان أقــل مــن راتــب بعــض
املــوظفني باعتبــار أنهــم كــانوا يســتلمون راتــب أجــرة عمــل إضــايف ،وكمــا
تعلمــون الــرئيس التنفيــذي مســؤولياته يف هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون كــبرية15 ،
وكان ممنوعًا علينا راتب العمل اإلضايف ،فقال األستاذ حممد املطوق :دعنـا
نرى كيف ميكننا رفع مستوى اهليئة ،فقررنا القيام بدراسات ميدانية علـى
بعض املؤسسات كمؤسسة نقد البحرين وجامعة البحـرين كمثـال ،والنحمـر
إىل املزايـــا واألمـــور الـــض تســـتفيد منهـــا هـــذه املؤسســـات؟ فـــرغم أن جامعـــة
البحرين كانت محملومة ،إال أننـا اكتشـفنا بأننـا كهيئـة إذاعـة وتلفزيـون ال 21
ميكن مقارنتنا بهذه املؤسسات لألسف الشـديد .باإلضـافة أيضًـا إىل اهليئـة
البلديــة املركزيــة املؤقتــة ــــ حبســب املســمى الســابق ــــ فقــد كانــت مزاياهــا
أفضـــل مـــن هيئـــة اإلذاعـــة والتلفزيـــون ،فكيـــف نســـتطيع أن نقـــول بتوحيـــد
املزايــا ،فهــذا عنــوان بــراق لكنــه يف مضــمونه بعيــد عــن توحيــد املزايــا ،وأنــا
أعتقد بالفعل أن ديوان اخلدمة املدنية حسّن كثريًا من مسـتواه وحيـاول قـدر 25
املستطاق تطوير موظفيه ،فعلى سبيل املثال قد ذكر يف تقرير الرقابة املاليـة
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واإلداريــــة أن مــــوظفي وزارة اخلارجيــــة يســــتخدمون هــــواتفهم ،وذلــــك أمــــر
نبيعي ،فكثري من األعمال الض يقومون بها تتطلب استخدام اهلاتف ،بينمـا
هو استكثر عليهم ذلك .فنحن كيف نقـول بتوحيـد املزايـا وكأننـا نطالـب
بإزالــة هــذه امليــزات .يف اعتقــادي أننــا حباجــة فع ـصً إىل دراســة هــذا املرســوم
الكبري ،فإن موظفي احلكومة حباجة إىل أن ينحمر إليهم بعني االعتبـار وأن 5
يرفع من مستواهم ،وحنن ال نرب املؤسسات واهليئات ،وهـذا اجتـاه حممـود
سنته الدولة وال نريـد الرتاجـع عنـه ،ولكـن بقـدر املسـتطاق جيـب أن تكـون
هناك دراسة شاملة ألوضاق موظفي احلكومة ،ألنه لألسـف الشـديد ال تقـل
مســـؤولياتهم وواجبـــاتهم عـــن مـــوظفي اهليئـــات واملؤسســـات اخلاصـــة ،إمنـــا
عكـس ذلــك ،فهنـاك مــن الوظــائف الـض قــد يتحمــل فيهـا املوظــف مسـؤولية 11
سياسية ووننية ميكن أن تفوق كثريًا بعض املؤسسات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا نبعًا لن أزيـد علـى مـا تفضـلت بـه األسـتاذة
دالل الزايد ،ولكن ما عرفناه من هذا املرسوم بقانون أن هدفه أساسًا وقف
هــدر املــال العــام يف بعـــض املؤسســات واهليئــات الـــض ســنقول بأنهــا هيئـــات

حكوميــة وبالتــالي أمواهلــا أمــوال عامــة ،وعلــى ذلــك فهــم أساسًــا رغبــوا يف 21
إخضـاق الرواتـب وبعـض املزايـا ألنحممـة اخلدمـة املدنيـة ،ولكـن يف اعتقـادي
أنهــم قــرروا ــــ مــن خــصل اجتماعن ـا معهــم ــــ أن تكــون هنــاك لــوائح خاصــة
مبواضيع اهليئات واملؤسسات احلكومية .وبالنسـبة ملـا أثـاره بعـض األعضـاء
بوجــود شــبهة عــدم دســتورية يف القــانون ،فــنحن يف جلنــة الشــؤون التشــريعية
والقانونية وجدنا عـدم وجـود شـبهة عـدم دسـتورية ألن القـانون سيسـري بـأثر 25
مباشر ومبجرد صدوره ،وبالتالي هناك مراكز قانونيـة وأوضـاق اسـتقرت ال
جيوز هلم مسّها بعد صدور القانون حبجة أن بها اآلن شبهة عدم دستورية .أما
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بالنسبة ملوظفي اهليئـات أو املؤسسـات اجلـدد ،فـنحن نقـول إن العقـد شـريعة
املتعاقدين ،ويُطلب منا دائمًا كمشرعني أن حناول قدر اإلمكان عـدم مـس
إرادة األنـراف ،وبالتــالي سـيكون هنــاك عـرض ونلــب ،ففـي حالــة موافقــة
الشخص شغل وظيفة رئيس تنفيذي براتب معـني ،فبالتـالي اجتـه بإرادتـه إىل
املوافقة ،وال أعتقد أنه ستكون هناك فروق بيـنهم ناملـا قـد وافـق الشـخص 5
على العرض .وبالنسبة إىل اهليئات ،فاهلدف من إنشائها ـــ كمـا تفضـل األ
مجال فخرو ــ هو إخراجها من الروتني احلكومي ،وبالتالي هي تقـوم بتأديـة
خدمات يف وقت خمتصر ،لكننا لدينا أنواق من اهليئات ،لدينا هيئات تـؤدي
خدمة عامة وليست هيئات رحبية ،وال هي اقتصـادية ،فبالتـالي هـذه اهليئـات
العامة والض تؤدي خدمة عامة فق البد أن ختضـع ألنحممـة اخلدمـة املدنيـة11 ،
وحنــن لــدينا اهليئــات االقتصــادية والــض تــؤدي خــدمات بهــدف إدخــال الــربح
املادي علـى الدولـة ،فاهليئـات االقتصـادية يفـرتض أال يشـملها هـذا املرسـوم،
ألنها حتتاج إىل استقطاب فعلـي للكفـاءات ،فهـي مـن سـتدخل األمـوال علـى
الدولــة ،فــص مــانع أن تكــون الكفــاءات املتواجــدة فيهــا علــى مســتوى عــالٍ،
كما هي رواتبهم على ذات املستوى أيضًا ،وهذا هو تـوجهي الـذي يتـبني مـن 15
خصل استفساري يف اللجنة املوجه إىل ديوان اخلدمة املدنية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات واألجور
21

بديوان اخلدمة املدنية.

مدير عام السياسات واألجور بديوان اخلدمة املدنية:
شكرًا سيدي الرئيس ،كلنا نعلم بوجود تباين واضح يف الرواتب
األساسية بني موظفي اخلدمة وموظفي هذه اهليئات ،وجدنا أنه يف الكثري
من احلاالت يصل هذا التباين إىل  ،%251مبعنى أننا لو قارنا كمثال بني 25
مهندس يف اخلدمة املدنية يف وزارة يستلم  1111دينار ،ويف املقابل نفس
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املهندس ممكن أن يستلم  1511و 1111دينار ،فالسؤال :هل جيوز أن يُقبل
ذلك؟ أيضًا وجدنا تباينًا بني املزايا الوظيفية األخرى ،كالعصوة االجتماعية
مثصً ،فكم قدرها يف اخلدمة املدنية وكم قدرها يف هذه اهليئات؟
اكتشفنا أيضًا تباينًا بني املزايا نفسها ،فلدينا عصوة سكن للمواننني،
ونحمام لصدخار ،وقروض حسنة ،ورسوم للمدارس ،وهذه مناذج لبعض 5
العصوات وامليزات املوجودة يف بعض اهليئات وليس كل اهليئات ،نبعًا ال
ننسى التأمني على احلياة .أريد أن أبني جانبًا آخر من املرسوم ،فقد الححمنا
وجود موظفني يف بعض اهليئات مسجلني أو يدفعون اشرتاكاتهم على نحمام
التأمينات ،وبعض املوظفني يف اهليئات األخرى مسجلني على نحمام التقاعد،
وهنا عدم مساواة بني موظفي احلكومة .وبالنسبة إىل موضوق اهلدر الذي 11
تطرقت إليه سعادة األخت رباب العريض ،فمن خصل ضب عمليات التوظيف
والرتقيات واحلوافز مت توفري مبالغ كبرية ،والعمل جارٍ على حصر هذه
املبالغ ،فالتوفري كبري يف عمليات التوظيف والرتقيات واحلوافز ،ومثاالً على
ذلك يف إحدى اهليئات ومن غري ذكر األمساء ،مت توظيف مديرة للدراجات
اهلوائية ،عملها هو تسجيل أن املوظف الفصني أخذ الدراجة واملوظف الفصني 15
أرجع الدراجة ،والدراجة تعطلت ...إخل .ويف املقابل الححمنا أيضًا وحتى هذه
الساعة أن ديوان اخلدمة املدنية قام بتلبية مجيع متطلبات هذه اهليئات ،فلم
جند شكوى فيما يتعلق بتلبية ديوان اخلدمة املدنية ملتطلبات هذه اهليئات.
وبالنسبة إىل اإلخوة املتخوفني من املساس بهذه احلقوق ،فاملرسوم نفسه رقم
( )31ضمن حقوق املوظفني املوجودين قبل صدور هذا املرسوم ،وحنن نعلم أن 21
احلقوق املكتسبة ال يتم املساس بها .هناك نقطة قد نكون غفلنا عنها،
فبعد صدور هذا املرسوم وبعد صدور قرار مسو رئيس الوزراء رقم ( )34لسنة
2112م ،مت رفع رواتب العديد من املوظفني يف هذه اهليئات ،وحنن نتكلم
مجيعًا على أساس أن ديوان اخلدمة املدنية أو هذا املرسوم سيخفض رواتب
الوظائف ،وحنن نتكلم عن الوظائف العليا ،بينما يف الواقع وبالتنسيق مع 25
اإلخوة يف وزارة املالية مت رفع رواتب بعض املوظفني الذين رواتبهم أقل من
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()14

2112/11/5م املضبطة 4

احلد األدنى يف اخلدمة املدنية ،مبعنى أن راتب املهندس يف ديوان اخلدمة
املدنية كمثال  1111دينار ،والححمنا أن راتبه يف بعض اهليئات  111أو 211
دينار فق  ،فرفعنا راتبه ليصل إىل احلد األدنى يف اخلدمة املدنية ،وهناك
حاالت كثرية وموجودة .بالنسبة إىل التخوف املتعلق باجتذاب الكفاءات،
نبعًا املادة ( )11من الصئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية تنص على أن 5
يفوض الديوان يف تقدير رواتب بعض الوظائف دون التقيد جبداول الرواتب
الصادرة ،فهناك الكثري من احلاالت كالتخصصات النادرة ،ومؤهصت
وكفاءات عالية ،ديوان اخلدمة املدنية مل يتقيد ــ استنادًا إىل مربرات ــ
جبداول الرواتب احلالية املعتمدة ،ورفعت هذه الرواتب .أيضًا لدينا حاالت
موجودة ،فديوان اخلدمة املدنية درس العصوات ،فليس الراتب األساسي هو 11
كل شيء ،إمنا لدينا العصوة الض تكمل الراتب األساسي ،فهناك الكثري
من العصوات الض أُقرت من جملس الوزراء من خصل ديوان اخلدمة املدنية
نبعًا ،فعصوة الرتاخيص اجلوية  251دينارًا كحد أعلى ،وعصوة املراقبني
اجلويني  111دينار ،وبدل التفرغ لألنباء حنن نتكلم عن  %31من الراتب،
فهذه األمور ممكن أن تعاجل كالنقاط الض نرحها أصحاب السعادة 15
األعضاء .نبعًا فيما يتعلق بديوان الرقابة املالية واملصرف املركزي يف
املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 2112م بإصدار قانون ديوان الرقابة املالية،
املادة ( )21من هذا املرسوم واضحة جدًا وتقول دون أن خيضع يف ذلك لرقابة
جملس الوزراء أو وزارة املالية ،أو ديوان اخلدمة املدنية ــ هذا قانون ــ .أما فيما
يتعلق باملصرف املركزي فالقانون رقم ( )14لسنة 2111م ،يف الباب األول21 ،
الفصل األول ،املادة ( ،)2الفقرة (أ) ،ينشأ مبوجب هذا القانون شخص
اعتباري عام يسمى مصرف البحرين املركزي ويتمتع باالستقصل اإلداري
واملالي ،ويف نفس املادة الفقرة (ج) تكون للمصرف املركزي ميزانية مستقلة
تعد على النم

التجاري وجيري عملياته وفقًا للقواعد التجارية املصرفية

وميارس مهامه دون التقيد بالنحمم اإلدارية واملالية احلكومية .وال تسري على 25
املصرف املركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على
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أعماله .وهلذا السبب فإن كصً من ديوان الرقابة املالية واملصرف املركزي ال
خيضعان للمرسوم بقانون رقم ( .)31آخر نقطة أحب أن أوضح أن نفس
التجربة قامت بها بعض الدول اخلليجية ،فمملكة البحرين ليست بسابقة يف
هذا الجمال ،بل قد سبقتنا بعض الدول اخلليجية وقامت بنفس هذه التجربة،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
11

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد بأن األ عادل حجي إبراهيم مدير عام
السياسات واألجور بديوان اخلدمة املدنية ،قد ذكر كصمًا خطريًا وهو أن
هناك أشخاصًا يوظفون حبسب مصاحل شخصية ،وإذا كان ميلك هذه
املعلومة فيجب أن يذهب إىل اجلهة املعنية ويبلغها بوجود إدارة معينة أو جهاز

معني يقوم مبمارسة خطأ ،وهذا اتهام خطري بأن يعمم أن يف هذه اهليئات 15
أشخاصًا ميارسون عملهم مبصاحل شخصية ،وهذا كصم غري مقبول إال إذا
كان لديه معلومة فعليه أن يبلغها إىل اجلهة املعنية ،وأنا من حقي أن أنلب
من األ الوزير املعي ــ باعتبار أنه ميلك اآلن معلومة ملصلحة هذا الونن ــ أن
يبلغ اجلهة املعنية لكي يُمسك هذا الشخص الذي يسيء استخدام مركزه
الوظيفي ،ولكن هذا لن يغري من موقفنا ،وحينما يتهم بعض املؤسسات بأنها 21
تعطي قرضًا حسنًا ،فنحن ــ جملس الشورى ــ كذلك نعطي قرضًا حسناً،
فهل هذا خطأ؟ ما هو اخلطأ يف إعطاء املوظفني هذا القرض؟ هل عندما
يسري على موظفينا نُنتقد؟ ومن قال إني أستطيع أن أستقطب هذه
الكفاءات بقليل من املواد الض تعطي بعض الصصحيات ملوظف ديوان اخلدمة
املدنية يف عدم التمسك باحلد األقصى ،هذه كلها أمور عائمة ولن حتل هذه 25
املشكلة ،فنحن نتكلم عن موضوق أساسي وهو أنه ال ميكن لشخصني
خمتلفني يؤديان نفس الوظيفة استصم راتبني خمتلفني ،ال ميكن .االستشاري
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الذي حيصل على  %31من راتبه األساسي ألنه استشاري ،وكل استشاري
سيحصل على ذلك .واملهندس الذي سيحصل على  2111دينار ،فكل مهندس
سيحصل على ذلك .لكن ال ميكن ملدير إدارة هيئة أن يستلم  2111دينار،
وملدير آخر  511دينار فق

وذلك بسبب أن اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية

وضعوا السقف  511دينار ،فذلك ال جيوز .ثانيًا :اجلهة الض حتدد رواتب 5
املوظفني يف اهليئة هو جملس اإلدارة ،وجملس اإلدارة لديه الصصحيات
حبسب القوانني املطلقة ،ويتم تعيني معحمم أعضاء جمالس إدارات هذه
اهليئات إما مبراسيم وإما بقرارات صادرة عن مسو رئيس الوزراء ،أو عن مسو
ولي العهد ،فنحن نثق يف العناصر الض منلكها ولكن يف حالة املغاالة نطلب
منهم أن يراجعوا برناجمهم وهيئاتهم ،فص ميكن جبرة قلم أن أعامل 11 23
هيئة مرة واحدة ،فلكل هيئة وضعها اخلاص ،وبالتالي يف اعتقادي أن
املوافقة على هذا املرسوم مشكلة ومصيبة ،ولكن ال مانع بأن تطلب
احلكومة من اهليئات مراجعة نفسها وتعديل أمورها ،فنعامل كل هيئة
بشكل مستقل حسب وضعها ،ولكن فرض نفس املرسوم على  23هيئة
جبرة قلم سيكون ضارًا مبملكة البحرين وبالعاملني بشكل عام ،وشكرًا15 .

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
21

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أضم صوتي إىل صوت زميلي األ
مجال فخرو فيما يتعلق مبا تفضل به ممثل ديوان اخلدمة املدنية الذي مل يقنع
أحدًا ،على األقل مل يقنعي شخصيًا ،فإنه يقيس البحرين بإحدى الدول
املتأخرة عوضًا عن قياسها بالدول املتقدمة ،فهل نعود للوراء؟ يوجد يف القطاق

اخلاص تفاوتات ،فالرؤساء التنفيذيون يف املصارف رواتبهم خمتلفة ،وذلك 25
ألن املصرف ينتج ويف نهاية السنة جيب إعطاء املوظف مكافأة (بونس) وهو
ليس مببلغ بسي

(روبيتني أو ثصث روبيات) ،وبالتالي نفرض على أحد

املصارف إعطاء مكافأة (بونس) كاملصرف اآلخر حبجة وجود مراكز
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متساوية بني مصارف البحرين .فمقولة املراكز القانونية املتساوية كصم ال
ينطبق يف كل مكان ،نعم ينطبق يف القضاء ،ولكنه ال ينطبق على
مؤسسات القطاق اخلاص ،فشركات التأمني ختتلف ،والشركات املصرفية
ختتلف ،واملؤسسات االستثمارية ختتلف ،وبالتالي ال ميكننا أن نقيس على
ما يريده اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ــ مع كل االحرتام والتقدير هلم ــ5 ،
فأنا مازلت أقول بوجود شيء امسه خدمة مدنية وشيء امسه خدمة عامة،
واآلن إذا تكلمنا ــ سيدي الرئيس ــ عن تأسيس مؤسسات وهيئات مستقلة،
أريد أن يشرح لي أحد معنى االستقصلية ،فإذا مل تكن هي استقصلية مالية
وإدارية ،إذن ما هي؟ فهل تعي رفع علم خمتلف؟ هل يتحدثون عنها كدولة
خمتلفة؟ هم مؤسسات تابعة للحكومة ومتوهلا احلكومة لكن إدارتها 11
الداخلية مستقلة عن ديوان اخلدمة املدنية وعن الوزارات ،وعن شؤونها املالية
أيضًا ،وبالتالي إذا مت إعطاء املوظف راتبًا أعلى بهدف منافسة القطاق
اخلاص فهذا من حقهم ،ولكن إذا مت إنشاؤها بقانون فليس من حق أحد إال
أن يعدل القانون حتى جيوز له التدخل يف شأنها .أنا اليوم لدي هيئة املهن
الصحية ،فهل أتدخل بها وأنالب خبصف القانون بتحديد راتب الرئيس 15
التنفيذي كمثال .فإذا وُجد خلل ــ كما تفضل األ مدير عام السياسات
واألجور بديوان اخلدمة املدنية ــ فعليه تقديم املعلومات إىل ديوان الرقابة املالية
الذي من حقه أن يدقق ،ويقول بوجود خلل إداري أدى إىل كذا ،فإذا وُجد
أحد مسؤول عن دراجات هوائية! فليقولوا لنا ما هو السبب ،ملاذا دراجات
هوائية؟ هل يوجد لدينا يف البحرين من يستخدم الدراجات اهلوائية؟ هل حنن 21
يف الصني؟! ديوان اخلدمة املدنية ليس من دوره أن يُراقب ،بل دوره أن يُدير
شأنًا ماليًا أو شأنًا إداريًَا فق ويف الوزارات احلكومية فق  ،وال حيق له أن
يكون مراقبًا يأخذ دور ديوان الرقابة املالية واإلدارية .أنا أعتقد أننا جيب أن
نضع النقاط على احلروف اآلن ،حنن بالفعل وقعت عندنا أزمة ،ولكن ال
جيوز أن حتكمنا هذه األزمة إىل أبد األبدين ،ال جيوز أن نقيس يف كل يوم 25
على ما حدث يف عام 2111م ،ونقول إن الذي حدث يف عام 2111م البد أن
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يتغري ،والذي قبل 2111م يقيس على 2111م ،جيب أن يكون واضحًا أننا
اليوم ننحمر إىل املستقبل ،وننحمر إىل األجيال القادمة فعصً ،وال نعاقب الناس
الذين جاءوا من أجل العمل .جيب أن يكون هناك منطق حيكمنا حتى
نستطيع أن نتحدث أمام أوالدنا بشكل سليم ،ونقول يا بُي ما حدث كان
خانئًا ونستطيع معاجلته بهذه الطريقة ،ولكن ال جيوز أن أعاجل اخلطأ 5
خبطأ آخر ثم أحاول إقناق اجليل القادم بأن ما قمنا به حنن هو الصحيح،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسصم.

11

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أفهم من كصم األ عادل حجي أن ديوان
اخلدمة املدنية يريد أن يُشرف على هذه املؤسسات مثل إشرافه على
الوزارات ،وأحد بنود إنشاء ديوان اخلدمة املدنية رقم  1الذي صدر يف عام 15
1235م يقول «ويشرف ديوان اخلدمة املدنية على تطبيق أنحممة اخلدمة
املدنية ،»...وأنحممة اخلدمة املدنية يُصدرها ديوان اخلدمة املدنية ومسو رئيس
الوزراء .عندما أنشئت املؤسسات أُخرجت كل مؤسسة من حتت أنحممة
اخلدمة املدنية ،وينص املرسوم الذي أنشأ كل مؤسسة على أن تُصدر هذه
املؤسسة أنحممتها اخلاصة ،والض ال يوجد نص يف أنحممتها اخلاصة يُطبق 21
عليها قانون ديوان اخلدمة املدنية أو أنحممة اخلدمة املدنية ،ومثال ذلك جملس
الشورى وجملس النواب وجامعة البحرين ،وقد مرّ بنا قانــون اجلامعة يف عام
1221م ــ حسبما أتذكر ــ وكان فيه هذا النص ،مؤسسة النقد وديوان
الرقابة املالية واإلدارية وكثري من املؤسسات اخلاصة يوجد يف أنحممتها هذا
النص .اآلن هذا املرسوم بقانون يعي أن نلغي مجيع املراسيم الض أنشأت تلك 25
املؤسسات ،ويعي أنها كلها ستخضع لقانون ديوان اخلدمة املدنية ،ويصبح
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ديوان اخلدمة املدنية هو املشرف ،ونعود ــ بعدما تطورنا  15سنة ــ إىل الوراء.
البد أن نرتيث يف هذا املرسوم بقانون ،ألننا سنسبب مشكلة ،وسنكون يف
حلنا للمشكلة كمن أراد نفعًا فأضر ،وهذا ما أتوقع أن حيصل .جيب أن
نرتيث ،وأن يكون يف هذه املؤسسات ــ إذا أردنا أن نصلح األمر ــ تفاوت يف
الرواتب ،وجيب أن نضع سياسة خاصة يف الرواتب واألجور هلذه املؤسسات5 ،
مثلما هو معمول به يف بريطانيا واململكة العربية السعودية ،والض ميكن أن
نستفيد منها ،مثل مؤسسة سابك ،واملؤسسات غري احلكومية يف السعودية
الض هلا نحمام خاص خيتلف عن نحمام ديوان اخلدمة املدنية وعن قانون اخلدمة
املدنية ،واملقصود أننا ميكن أن نضع هلا نحمامًا خاصًا بها يتناسب مع جو
العمل ومع ساعات العمل ومع ظروفه ومع الكفاءات املطلوبة ،ألن شروط 11
شغل الوظائف يف هذه املؤسسات ختتلف كثريًا عن شروط شغل الوظائف يف
احلكومة ،األوصاف الوظيفية ــ يف كثري من الوظائف ــ خيتلف بعضها عن
بعض ،فاألدلة خمتلفة ،وإن تساوت بعض الوظائف ،مثل شؤون املوظفني
وغريها ،فإن ساعات العمل ختتلف ،هناك يعملون مثاني ساعات يف اليوم أو
أكثر ،واحلكومة تعمل سبع ساعات وربع الساعة ،أي أن هناك فرقًا15 ،
والبد من مراعاة هذه األمور قبل إقرار مثل هذا املرسوم بقانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رغم أن اجتاهي ليس مع املرسوم بقانون فإنه
من باب قول احلق البد أن أذكر أن ما ذكره األ عادل حجي من ديوان
اخلدمة املدنية مل يأتِ من فراغ وإمنا الكصم الذي قاله مشار إليه يف تقرير
الرقابة املالية واإلدارية ،إذا فتحنا تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية فسنجد 25
أن مجيع ما تفضل به وتناوله اليوم أمام جملسكم مشار إليه بشكل أكثر
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تفصيصً ،وخاصة فيما يتعلق بالدراجات اهلوائية .الدراجات اهلوائية ورد
ذكرها يف تقرير الرقابة املالية واإلدارية ،والعارف ال يُعرّف ،أعتقد أن مجيع
األعضاء يعلمون أين متت هذه الواقعة ،وأي جهة تتبع هلا ،وتقرير ديوان
الرقابة املالية واإلدارية أشار إىل أن بعض التعيينات تأتي شخصية وتُمنح
مبوجبها مزايا مُبالغ فيها .حنن ــ كما قلت يف السابق ــ أمام مشكلة ،هل 5
هذا املرسوم بقانون يعاجل هذه املشكلة أم ال؟! هل حنن حباجة إىل رسم
سياسة وكل اجلهات تتفق عليها؟ ألن هذا املرسوم بقانون ميس تقريبًا 23
مؤسسة ليست من املؤسسات الصغرية أو السهلة ،ومجيعها ــ كما قال األ
عبدالرمحن عبدالسصم ــ صادرة مبوجب مراسيم بقوانني أو بقوانني .البد من
الرتيث يف إقرار أو رفض هذا املرسوم بعد إيضاح كل اجلوانب املتعلقة 11
باملشكصت الض قد يثريها عند التطبيق العملي بني املواءمة بني حقني
دستوريني ،وهما احلق املكتسب واملساواة ،وهما حقان دستوريان ال ميكن
فيهما ،وإذا فرنت يف أحدهما فسوف أفرّط يف اآلخر ،وعدم

التفري

املواءمة بينهما سيتيح للموظفني الطعن على هذا القانون أو املرسوم بعدم
الدستورية .أعيد مرة أخرى أن ما تفضل به األ عادل حجي ممثل ديوان 15
اخلدمة املدنية مشار إليه مجيعه يف تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات واألجور 21
بديوان اخلدمة املدنية.

مدير عام السياسات واألجور بديوان اخلدمة املدنية:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بالرقابة مثلما تفضل الدكتور
عبدالعزيز أبل ،فإن املادة  3من قانون اخلدمة املدنية رقم  41لسنة 2111م يف 25
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الفقرة الثالثة تنص على أن الرقابة اإلدارية جزء أساسي من مهام ديوان
اخلدمة املدنية .وفيما يتعلق بالنقطة الض تفضل بها األ عبدالرمحن
عبدالسصم أحب أن أؤكد أننا عندما نقول املساواة فإنه يؤخذ بعني االعتبار
ساعات العمل ،حنن يف اخلدمة املدنية يعمل أغلب املوظفني  31ساعة يف
األسبوق ،بينما يف بعض اهليئات يعملون أربعني ساعة يف األسبوق ،فاملساواة 5
تكون على قدر ساعات العمل ،أي أن املساواة يف أجر الساعة وليس يف
الراتب الشهري إذا صح التعبري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخواني ،بعد هذا النقاش الطويل ،أريد أن أخلص األمر 11
يف كلمتني فق  ،أن مبدأ املؤسسات اخلاصة ــ يف اعتقادي ــ مبدأ ال غبار
عليه ،والكصم اآلن كله يدور حول موضوق التطبيق ،واخلطأ هو أن
التطبيق أو اآللية الض وضعت مل تُطبق بالشكل الذي خيدم اهلدف ،والسؤال
اآلن :هل نلغي املبدأ أم نُعدّل اآللية أو األخطاء؟ هذا يف احلقيقة خمتصر كل
ما دار .املوضوق الثاني ،نبعًا هذا املرسوم سوف تكون له تأثريات كبرية15 ،
ليس فق على املوظفني احلاليني وإمنا أيضًا ــ كما قال بعض اإلخوان ــ على
املستقبل بشكل عام ،ولديكم اآلن خياران ،اخليار األول هو تأجيل
التصويت على هذا املرسوم إىل أن تتضح الرؤية مع اإلخوان يف ديوان اخلدمة
املدنية ومع احلكومة املوقرة ،واخليار الثاني أنكم إذا قررمت التصويت
فيجب أن يكون رفض هذا املرسوم بواحد وعشرين صوتًا ،وإذا مل يتوافر 21
 21صوتًا يعترب املرسوم نافذًا ،وهذا أمر أتركه لكم الختاذ قراركم،
فماذا ترون؟ هل تفضلون التأجيل أم التصويت؟ تفضل سعادة األ السيد
عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،وأنا أستمع ملداخصت األعضاء وأيضًا ديوان
اخلدمة املدنية ،هناك نقاط مهمة جدًا تتعلق بهذا املوضوق وبهذا املرسوم
بقانون :أوالً :إننا جيب أن نعرتف بأن فكرة اهليئات هي فكرة سليمة ،وال
أحد خيتلف على ذلك .ثانيًا :البد أن نعرتف أيضًا بأنه كان هناك خطأ يف 5
التطبيق ،وعندما نتحدث عن قضية الرواتب واملكافآت واملزايا ،فسنجد أنه
حتى اهليئات بني بعضها بعضًا هناك اختصف ،وهناك تفاوت ،وهناك تفاوت
بينها وبني موظفني يف احلكومة يؤدون العمل نفسه ودرجاتهم الوظيفية أعلى
ولكنهم ال يستلمون نفس الرواتب أو املزايا املوجودة يف اهليئات ،ففي األمر
متييز كبري واقع .تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية أكدت هذا املوضوق11 ،
وحفاظًا على املال العام أتى هذا املرسوم ،وهذا املرسوم هو بداية وليس نهاية.
احلفاظ على الكفاءات مطلب صحيح وسليم ،لكن احلفاظ على املال العام
هو أيضًا مطلب سليم وصحيح ،وحتقيق العدالة هو أيضًا مطلب أساسي بني
مجيع املوظفني ،بقدر اإلمكان ،وحبسب الكفاءة والقدرة على العطاء،
وهذا هو املبدأ .القضية اآلن أنه ال يوجد مرسوم ميكن أن حيل كل 15
املشاكل حبل واحد ،نعم لدينا مشكلة ،وهذا املرسوم هو بداية حلل هذا
اإلشكال ،ومبدأ أن حنافظ على الكفاءات موجود ،ومبدأ أن يكون هناك
نوق من العدالة أيضًا ضروري ألن كل هذا هو مال عام وخدمة للبلد .وقد
أردنا أن نوضح هذه النقاط ألن هذا املرسوم جاء استنادًا إىل تقارير ديوان
21

الرقابة املالية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ إبراهيم حممد بشمي.
25

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع رأيكم مع إضافة شيء آخر ،أن
هذه فرصة إلعادة النحمر والتفكري بشكل خيتلف عن الواقع احلالي املوجود
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يف الوزارات ومقارنتها باهليئات اخلاصة .اآلن يف دبي نرى كيف يتعاملون مع
الوزارة ،كيف تدار الوزارة بعقلية الشركة وبعقلية الربح وبإعطاء مزايا
وحوافز كثرية للعاملني ،من وزارة األراضي إىل وزارة األشغال إىل وزارة
الكهرباء .أعتقد أنه حان الوقت إلعادة النحمر بشكل جذري يف إدارة
الوزارات ودور الوزارات وهذه املؤسسات اخلاصة املوجودة حتى يتم تصيف 5
األخطاء الض وقعت يف التطبيق ،لقد أصبحت لدينا اآلن جتربة مستمرة،
وأيضًا هؤالء املوظفون العاملون يف الوزارات الذين يعانون الحملم عندما يرون
وضعهم الذي ال جيعلهم يعملون مقارنة ــ ليس بالقطاق اخلاص فق ــ بالقطاق
احلكومي املؤسسي .أنا من أنصار التأجيل إلعادة النحمر الكامل بالنسبة
11

إىل هذا األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن نريد التأجيل فق

ملزيد من الدراسة مع اإلخوان على

أساس أن تتشكل فكرة أفضل ،وأنا أخاف من أنه لو نرح املوضوق
للتصويت سواء مت رفضه أو قبوله فستكون العملية فيها نوق من عدم الرتيث 15
يف اختاذ القرار السليم ،لذا أرى أن نؤجل التصويت على هذا املرسوم فرتة
حتى تنضج األفكار؛ ألن كل األفكار الض نُرحت سواء مع املرسوم أو
ضده هي أفكار جيدة ،وأيضًا حتى تتم مناقشة هذا املوضوق بشكل أكرب
مع ديوان اخلدمة املدنية ،فهل يوافق الجملس على ذلك؟

21

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .بالنسبة إىل تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاق واألمن
الوني خبصوص مشروق قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 25 4
لسنة 2111م بشأن ححمر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل
بالقانون رقم  54لسنة 2111م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
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الشورى) ،ومشروق قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  4لسنة
2111م بشأن ححمر األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
 111لسنة 2111م ،فقد تسلمت صباح اليوم رسالة من سعادة السيد
عبدالعزيز بن حممد الفاضل يطلب فيها تأجيل مناقشة هذا املشروق بناء على
نلب سعادة السيد رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف البحرين املركزي 5
ألن لديهم بعض املصححمات عليه ،وقد قمت بإحالتها إليكم ،وهو يفضل أن
يتم تأجيل مناقشة هذا املشروق وأن جتتمع اللجنة معه لتعديل التقرير ،لذا
سوف يتم تأجيل مناقشة هذا املشروق بناء على نلب سعادة حمافظ مصرف
البحرين املركزي .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاق واألمن الوني خبصوص 11
مشروق قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل معاهدة إلغاء شرط
التصديق على الوثائق العامة األجنبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم 112
لسنة 2111م .وأنلب من األ إبراهيم حممد بشمي مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة ،فليتفضل.

15

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أنلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
21

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

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

25

(انظر امللحق  /4صفحة )129
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الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروق القانون ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروق القانون املذكور،
وانلعت على مواد املعاهدة الض تهدف إىل إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي
أو القنصلي على الوثائق العامة األجنبية ،وتُيسر عملية توثيق أي مستند مما
يُهيئ جوًا مصئمًا لدعم إجناز املعامصت بالسرعة املطلوبة .وتتألف هذه

املعاهدة ــ فضصً عن الديباجة ــ من ( )15مادة .وبعد دراسة املوضوق توصي 11
اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروق قانون باملوافقة على انضمام
مملكة البحرين إىل معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة
األجنبية ،واملوافقة على مواد املشروق كما وردت تفصيصً يف اجلدول املرفق،
واألمر مرتوك لكم ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مصححمات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،نبعًا حنن نقدر انضمام البحرين إىل هذه 21
االتفاقية وخصوصًا من اجلانب االقتصادي ،ولكن لدي سؤال :هل اللجنة
استفسرت عن الرسوم الض ستقرر على الشهادة الض يتم تصديقها؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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25

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسوم ستبقى كما هي حبسب الدولة ،ألن
كل دولة تفرض رسومًا على التصديق على الوثائق ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار :هل االتفاقية تشمل رسوم
التصديق على شهادة املنشأ الض تطالب بها بعض الدول لتصدير بضاعة ما؟ 11
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
15

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما ذكرت سابقًا كل الرسوم ستبقى
كما هي حبسب الدولة .أما بالنسبة إىل أن هذه االتفاقية تشمل رسوم
التصديق على شهادة املنشأ أم ال؟ فص أملك أي معلومة حول هذا املوضوق،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ علي صاحل علي وزير مفوض بوزارة اخلارجية.
25

وزير مفوض بوزارة اخلارجية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نتكلم عن الشهادات العامة الض حتمل
أختامًا عامة والض من املمكن أن نستند إليها بناء على صدورها عن جهة
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رمسية ،أما الشركات والعقود والشهادات اخلاصة فص تشملها ،ولكن
الشهادات الرمسية الصادرة عن إقليم معني أو يف دولة معينة تكون مسجلة
لدينا ،وبالتالي حنن نستطيع أن نتأكد منها ،أما الشهادات التجارية مثصً
بني الشركات فص تشملها هذه االتفاقية ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،اهلدف من هذه االتفاقية هو تقليل اإلجراءات11 ،
أي ختفيف تلك اإلجراءات الض تعتمد على التصديق من كذا جهة للشهادة
نفسها ،من السفارة املعنية ومن وزارة اخلارجية ومن مكاتب العدل وغري
ذلك ،إذن اهلدف من هذه االتفاقية هو التقليل من هذه اإلجراءات .بالنسبة إىل
الرسوم ــ كما ذكرت سابقًا ــ تبقى كما هي ،وعلى عكس ذلك من
املمكن أن ترفع بعض الدول الرسوم يف بعض األحيان ،وهذا املوضوق مرتوك 15
للدولة .هذه االتفاقية ال متس الرسوم بتاتًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،كان سؤالي بسيطًا وحمددًا :ما هي رسوم
الشهادة املرفقة الض ستغنينا عن اإلجراءات املطولة؟ حنن نعلم أن اهلدف من
هذه االتفاقية هو التقليل من اإلجراءات ،ولكن استفساري مل يذكر يف
االتفاقية ،على سبيل املثال :سلطنة عمان حددت قيمة هذه الشهادة مع مراعاة 25
املبلغ الذي كان يؤخذ سابقًا عند إجراءات التصديق عليها يف وزارة اخلارجية
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وغري ذلك .األ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة يقول :إن الرسوم ستبقى كما
هي ،ولكن كم سيكون املبلغ؟ حتى اإلخوة يف وزارة اخلارجية مل يقوموا
بتوضيح هذا املوضوق ،القصد من ذلك أن يتم تثبت هذا املبلغ يف املضبطة،
ولكي نعلم كم ستكون رسوم هذه الشهادة الض سوف تغنينا عن إجراءات
5

التصديق؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ إبراهيم حممد بشمي.
11

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن احلكومة الرشيدة ستحدد هذه
الرسوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
15

شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي مل يتطرق إىل قيمة الرسوم ،سؤالي
هو :ما هو معمول به اآلن أن كل شركة إذا أرادت أن تصدر بضاعة ما إىل
البحرين البد أن ترسل القوائم إىل السفارة البحرينية للتصديق على 21
الشهادات ،ولكن بعد االنضمام إىل هذه االتفاقية هل سيُلغى التصديق على
هذه الشهادات؟ أنا ال أتكلم عن الرسوم بل أتكلم عن التصديق ،هل
يستلزم األمر الذهاب إىل السفارة للتصديق أم ال؟ وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،االتفاقية واضحة يف هذا اجلانب ،املادة األوىل
تنص على التالي «مع ذلك ال تسري املعاهدة على التالي ... :ب :الوثائق اإلدارية
املتعلقة مباشرة بالعمليات التجارية أو اجلمركية» ،النص واضح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:

5

شكرًا ،هل هناك مصححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على مشروق القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروق القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

21

العضو إبراهيم حممد بشمي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
25

هل هناك مصححمات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على الديباجة؟
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مصححمات على هذه املادة؟
11

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على هذه املادة؟
15

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

21

العضو إبراهيم حممد بشمي:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مصححمات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروق
القانون ،فهل يوافق عليه الجملس يف جمموعه؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروق القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة

الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح بقانون بإصدار قانون 15
املرافعات املدنية والتجارية ،واملقدم من سعادة العضو رباب عبدالنيب العريض.
وأنلب من األخت مجيلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة،
فلتتفضل.
21

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أنلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق الجملس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

31
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الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،تسلمت اللجنة كتاب معالي رئيس الجملس5 ،
والذي مبوجبه مت تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقرتاح إلبداء املصححمات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ،ليتم عرضه على جملسكم املوقر .كما
تسملت كتابًا آخر من معالي الرئيس يف دور االنعقاد الثالث ،والذي مبوجبه
مت تكليف اللجنة بإعادة دراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ليتم
عرضه على الجملس ،وتنفيذًا للتكليف قامت اللجنة بتدارس االقرتاح وانلعت 11
أثناء دراستها له على االقرتاح نفسه ومذكرته اإليضاحية ،كما استمعت
لرأي مقدمة االقرتاح وانلعت على مذكرة بالرأي القانوني بشأنه واملقدمة
من هيئة املستشارين القانونيني بالجملس .كما دعت اللجنة ممثل وزارة العدل
والشؤون اإلسصمية واألوقاف ألخذ الرأي حوله ،الذي ذهب إىل أنها ليست
مع إحصل قانون جديد حمل القانون احلالي بل مع التعديل اجلزئي له 15
وخصوصًا أن هذا االقرتاح بقانون جاء معدالً لعدد من مواد القانون وليس
كل مواده ،فعليه وقبل عرض رأي اللجنة البد من تسلي الضوء على أهمية
قانون املرافعات املدنية والتجارية ،فهذا القانون هو من القوانني اإلجرائية
الض تنحمم كيفية اللجوء إىل القضاء ،واإلجراءات الواجب اتباعها أمامه من
قبل املتقاضني والقضاة ،وذلك حلماية احلقوق واملراكز القانونية وفق 21
املسائل املدنية والتجارية وإجراءات التقاضي يف مسائل األحوال الشخصية
لغري املسلمني ،وإن هذا القانون اإلجرائي املوحد ميثل أهم الضمانات
للمتقاضني ،وقد قيل عنه إنه ميثل اجلهاز العصيب يف جسد احلياة القانونية،
وعليه فإن اللجنة يف الوقت الذي تثمن ما بذلته مقدمة االقرتاح من جهد يف
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إعداده إال أنها اجتهت إىل رفض املقرتح باألكثرية ،وذلك لعدة أسباب منها:
أوالً :إن االقرتاح بقانون استهدف إلغاء القانون احلالي وإحصل قانون جديد
حمله إال أنه أعاد نقل أغلبية مواد القانون احلالي كما هي نصًا ،كما أدخل
تعديصت لفحمية على بعض املواد دون أن يؤثر ذلك على مضمونها .ثانيًا:
أضاف االقرتاح بقانون عددًا من املواد على القانون النافذ يف حني أن أحكام 5
هذه املواد املضافة تعترب منحممة مبوجب قوانني أخرى ،مما قد يسبب تعارضًا
بينها .ثالثًا :وجدت اللجنة أن هناك أسبابًا شكلية لرفضه ،حيث جاءت بعض
األبواب والفصول فيه بدون عناوين تدل على مضامينها .رابعًا :رأت اللجنة أنه
ميكن تدارك القصور ــ الذي تراه مقدمة االقرتاح ــ يف القانون احلالي عرب
إجراء تعديصت على بعض أحكامه .فعليه ويف ضوء ما دار من مناقشات وما 11
أبدي من آراء فإن اللجنة توصي برفض االقرتاح بقانون ،واألمر معروض على
جملسكم املوقر الختاذ ما ترونه بشأنه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مصححمات؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض15 .

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل قانون املرافعات أود أن أوضح أنه
ــ كما اجتهت إليه اللجنة ــ قانون من القوانني املهمة جدًا يف السلم القضائي
البحريي ،فهو أول قانون قضائي ــ وحتى شكل القضاء البحريي احلديث 21
أُخذ من خصل قانون املرافعات الصادر يف سنة 1231م ــ وقد تصزم معه قانون
تنحميم القضاء ،الذي هو حاليًا قانون السلطة القضائية ،حيث يعترب أحدهما
مرسوم بقانون رقم  12واآلخر مرسوم بقانون رقم  ،13وبالتالي فقانون
املرافعات احلالي بيّن لنا اختصاصات احملاكم ،وإجراءات التقاضي ،وسري
اخلصومة منذ بداية رفع الدعوى وحتى صدور احلكم ،ونرق الطعن يف 25
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إجراءات التنفيذ ،ففيه الكثري من األمور الض تبني الشكل والنحمام
القضائي يف البحريي من خصل هذ القانون ،وللعلم فإن هذا القانون قد مرت
عليه  4عقود وأجري عليه الكثري من التعديصت ،حيث مت تعديل أكثر من
 151مادة سواء بإلغائها أو تعديلها ،وهذا يعي أن هذا القانون مت ترقيعه
بشكل كبري ،هلذا وجدت أننا حباجة إىل قانون جديد ،وعندما تقدمت 5
بهذا االقرتاح حاولت أال أخل بأي استقرار قضائي أو نحمام من خصل هذا
القانون ،ألنه قانون كبري وشامل .وعندما انلعت على التشريعات املقارنة
املوجودة يف الدول األخرى وجدت أن قانون املرافعات يف كل الدول العربية
تقريبًا متشابه ،ومل أقتبس من القانون املصري فق

بل أخذت من القانون

الكويض ــ وهو يشبه متامًا القانون املصري ــ وانلعت أيضًا على القانونني11 :
اإلماراتي والقطري بالنسبة ملوضوق املرافعات ووجدت توحيدًا تشريعيًا هلذا
القانون ،كما رأيت أن القانون البحريي صدر يف بداية تشكال القضاء
احلديث ،وبالتالي وجدت فيه قصورًا كبريًا جتاوزته قوانني التشريعات
املقارنة ،لذا أضفت  12مادة على القانون احلالي منها  31مادة جديدة.
صحيح أني أدخلت تعديصت لفحمية ولكن أود أن أبني لإلخوة األعضاء أن 15
القانون حيتاج إىل تعديل شامل ،ألن هناك مصطلحات لفحمية البد من
حموها ،منها على سبيل املثال املادة  12الض تقول« :جيب أن تكون اللوائح
الض تقدم للمحكمة مكتوبة باحلرب أو بآلة كاتبة أو على ورق نحميف ،وأال
تستعمل من الورقة إال صفحة واحدة مع ترك هامش هلا» ،فهل هذا قانون
يصاغ يف نحمام قضائي متطور كالذي يوجد لدينا ،ويف قانون يعترب من أهم 21
القوانني؟! هذا باإلضافة إىل بعض األلفاظ األخرى املوجودة فيه ،وصحيح
أني أدخلت عليه تعديصت لفحمية لكني أيضًا أدخلت عليه مواد مهمة،
وأعتقد أن األشخاص املهنيني ممن يتعاملون مع قانون املرافعات يعلمون أن
هناك قصورًا يف قانوننا حيتاج معها إىل تعديل تشريعي ،وعلى سبيل املثال:
قانون املرافعات تطرق إىل موضوق صصحية القاضي والتنحي يف  3مواد ،ومل 25
يأخذ مبسألة رد القاضي بالنسبة للخصوم ،حيث حاولت إدخال الكثري من
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املواد املتعلقة بهذا املوضوق مع املوازنة بني حق القاضي واخلصوم ،حبيث
عندما نطلب رد القاضي ميكن أن يرفع األمر إىل الجملس األعلى للقضاء ويف
ذلك إهانة للقاضي .ومادامت ال توجد هناك تفاصيل مهمة ــ على األقل يف
حالة عدم رد القاضي ــ فريد له اعتباره من خصل احلكم بالغرامات على
أشخاص إذا كانت الدعوى بالنسبة للقاضي كيدية .كما أدخلت تعديصت 5
كثرية على موضوق البطصن ،ألن القانون البحريي عندما تطرق إىل موضوق
البطصن تطرق إليه بشكل خجول جدًا ،وقد نصصت على عدة مواد يف
موضوق البطصن الصريح ،مثل موضوق البطصن يف اإلعصنات ،ومتى يبدأ
الدفوق يف البطصن ،ومتى يعترب الدفوق من النحمام العام ،وهذه من املواضيع
املهمة وأعتقد أنها ختتصر الوقت على املتقاضني ،وسأذكر أمورًا بسيطة 11
فق

ألبيّن لإلخوة األعضاء أن اجلهد الذي بذلته ليس فق

من أجل

االقتباس ،بل من أجل أال يكون هناك تعارض بني القوانني ،وأنا ال ميكني
أن أصيغ قانون مرافعات بهذا احلجم من عقليض ،حنن حنتاج إىل أن نرجع
إىل التشريعات املقارنة عند صياغة قوانيننا .وبالنسبة إىل موضوق تفسري
األحكام فهو ال يوجد يف قانون املرافعات إال من خصل قاضي التنفيذ ،هو 15
مَن يرفع األمر إىل احملكمة املختصة عندما يتم تنفيذ احلكم إذا وجد يف
منطوقه إبهامًا أو غموضًا لتوضيحه ،ولكن إذا كانت لدي قضية على سبيل
املثال يف احملكمة الدستورية ووجدت إبهامًا يف املنطوق أو إبهامًا يف أسباب
احلكم فص توجد لدي اإلجراءات الض أرفعها للمحكمة الدستورية لتقوم
بتفسريها ،وقد يتم رفعها ولكن من دون نصوص واضحة ،لذلك جلأت إىل 21
تعديل وإضافة مواد مهمة جدًا ،وأعتقد أن رأي اللجنة ــ مع احرتامي لرأي
اللجنة ورأي هيئة املستشارين ووزارة العدل ــ مل يكن يف مضمون القانون بل
يف أمور شكلية ،مثل التبويب والباب والنصاب النهائي ،وعلى الرغم أن
احلكومة قد قدمت النصاب النهائي إال أن هيئة املستشارين ترى أن رأيها
القانوني يكفي ،يف الوقت الذي تراه احلكومة ال يكفي من خصل القوانني 25
الض تقدمها .أقرتح أن تقدم احلكومة هذا االقرتاح لو رُفض هذا االقرتاح من
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قبل األعضاء ،ألنه قانون على أهمية كبرية وفيه مواد حتتاج إىل التعديل أو
بإضافة مواد أخرى .وميكننا أن نسأل أصحاب االختصاص يف هذا القانون،
وكيفية تطبيقه يف احملاكم وما هي أوجه القصور؛ لنتحقق من أهميته .وهذا
اجتهاد مي ألني أمتنى أن يكون قضاؤنا فعصً على درجة عالية من التطور،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
11

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر األخت رباب العريض على
جمهودها ونشانها ،وأعتقد أن االقرتاح املقدم من قبلها جاء مما ملسته من
مهنتها كمحامية ،إال أن قانون املرافعات وإن كان خاصًا باملرافعات املدنية
والتجارية فإنه يتعلق نوعًا ما باجلانب السيادي للدولة يف تنحميم اإلجراءات

أمام احملاكم على اختصف درجاتها وأنواعها ــ مدنية أو جتارية ــ هذا القانون 15
بالتعديل الضخم الذي جنده أمامنا حيتاج إىل توافق ،ألنه يتعلق باملتقاضي
وبالقاضي وبالكتبة وباألجهزة املعاونة للجهاز القضائي ،فليس من السهولة
أن يقدم عضو مهما بلغ من العلم اقرتاحًا بقانون يتم دراسته بهذا الشكل
ويقر أو يرفض ،هذه القوانني حتتاج إىل توافق بني السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية ،ألنه ينحمم عصبًا من مفصصت اجلهاز القضائي21 ،
وسأضرب مثصً على قانون العمل ،فبالرغم من أنه خيص جمموعة كبرية من
عمال البحرين وأصحاب العمل إال أنه تضمن بعض اإلجراءات اخلاصة بتقادم
احلقوق وكيفية رفع الدعوى ،رغم أنه يف مساحة ضيقة تتعلق بالقضايا
العمالية أثار هذا القانون يف التطبيق مشاكل عملية ال حصر هلا ،بالنسبة إىل
العامل األجنيب يأتي وبعد  3شهور نقول له :سق

حقك يف رفع الدعوى 25

للمطالبة بالتعويض ،لذا أرى أن هذه القوانني حتتاج إىل توافق ودراسات وأخذ
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وعطاء مع اجلهات املسؤولة .هذا التوجه من األخت رباب العريض حممود
لكنه ال يأتي بهذه الصورة .بالنسبة إىل التعديصت اجلزئية فقد ذكرت
األخت رباب العريض أنها قامت بتعديل أكثر من  111مادة ،وهذه التعديصت
جيب أن تتوافق مع التطبيق العملي ،على افرتاض أن هذه املادة غري مطبقة أو
سيئة التطبيق ،ولكن هذا املوضوق حيتاج إىل دراسة .بالنسبة للدعوى 5
التفسريية أو موضوق التفسري الذي أشارت إليه األخت رباب العريض ،أقول
إن الدعوى التفسريية نحمام أقر به القضاء البحريي رمبا قبل أن تبدأ األخت
رباب العريض مهنتها كمحامية .أنا أتفق مع اللجنة فيما تضمنته من رأي
برفض االقرتاح ،ألنه اقرتاح جاء بتعديل قانون بأكمله وإجياد قانون جديد،
ومعحمم املواد الواردة فيه ــ وإن مسي قانونًا جديدًا ــ ظلت على ما هي عليه11 ،
فالتعديل اجلزئي يف مثل هذه القوانني له ــ ال أستطيع أن أقول إن هلا سيادية
مبعنى السيادية الدستورية ــ مضمون وتأثري قوي على مراكز األفراد أمام
احملاكم وعلى القضاة وعلى مجيع األجهزة املعاونة للقضاة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخت رباب العريض تعلم متامًا أننا تشاركنا
كثريًا يف تقديم عدد من االقرتاحات وبالذات فيما يتعلق بالقوانني النوعية21 ،
ولكن بالنسبة إىل هذا املقرتح فقد ناقشناه كثريًا ،وبيّنت هلا أسباب رفضي
هذا املقرتح ،وأنا أعترب ــ كما وصفنا ــ أن قانون املرافعات املدنية والتجارية
يف احملاكم هو قانون سيادي ،ودائمًا كان يقال لنا عندما كنا نلبة :إن
الطبيب ال يرتك السماعة واحملامي ال يرتك قانون املرافعات ،وهو الذي يعمل
على إثره .وأختلف مع األخت رباب العريض عندما أشارت إىل أن اللجنة 25
أخذت فق

باألمور الشكلية هلذا املقرتح بقانون ،فهذا غري صحيح ،حنن

رفضنا هذا املقرتح بسبب أن ما درج عليه أن القضاة حيفحمون قانون املرافعات
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مادة مادة وبابًا بابًا ،وهو من أكثر القوانني الض يستند إليها القضاة يف
أحكامهم ويف سري الدعوى ،وهو مهم للقاضي وللمتقاضني ،فإلغاء القانون
بأكمله وإن احتفحمت بغالبية مواده مع إعادة التنحميم أمر غري حممود بالنسبة
إىل القضاء .حنن اليوم نريد أن نطور القضاء البحريي ،ال أن نأتي حنن
املشرعني وخنرج بتشريعات حتد وتقلل من عمل القاضي ،وبالتالي من الذي 5
سيوصم؟ ستوصم السلطة القضائية بفعل عمل السلطة التشريعية ،هذا كان
سبب رفضنا هذا املقرتح .حنن مع التعديصت اجلزئية لقانون املرافعات املدنية
والتجارية ،وهذا ما درج عليه املشرق البحريي وهو األخذ باجلزئيات ملا هو
أفضل ،وال مينع االقتباس ــ كما أشارت إليه األخت رباب العريض ــ أو
االستشهاد بالقوانني املقارنة؛ ألننا نريد أن نعرف إىل أي مدى وصلت إليه 11
الدول يف سن القوانني اجلديدة ،وما هو األفضل بالنسبة إىل مباشرة عمل
السلطة القضائية ،لذلك رأى الكثري من أعضاء اللجنة أنه لو كانت هناك
تعديصت جزئية يف بعض النواحي الض بالفعل حتتاج إىل تعديل فنحن مع هذه
التعديصت ،ولكن تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية بأكمله هو الذي
منعنا عن املوافقة عليه؛ ولذلك كان قرار اللجنة هو رفض هذا االقرتاح لعدة 15
أسباب وهي :أوالً :احملافحمة على عمل القضاة أمام من يباشر أمامهم مثل
هذه السلطة .ثانيًا :ال ميكن أن نقوم بإلغاء مثل هذه القوانني دفعة واحدة،
وأيضًا لو أتت وزارة العدل أو الجملس األعلى للقضاء وقالت حنن ال نتفق مع
هذا التعديل ،ولكننا جند يف جزئيته جدوى ألمور التقاضي لكنا أخذنا به
21

لو كان التعديل جزئيًا وليس كليًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت أمتنى على اللجنة أن ترفق قانون
املرافعات املدنية والتجارية احلالي مع التقرير لكي يتسنى لألعضاء مقارنته
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مع التعديصت ،وأنا مل أمس أي تعديصت أو أخل باستقرار القضاء البحريي،
وإمنا وجدت أنه لو أدخلت  31مادة على القانون احلالي فسيصبح هناك
صعوبة يف تكرار املواد ،وستكون هناك تناقضات؛ لذلك وجدت أنه من
األفضل أن حيل حمله قانون جديد سواء هذه السنة أو السنة الض تليها أو الض
تليها ،فصبد أن يكون هناك قانون جديد للمرافعات ،ألن القانون احلالي 5
حيتاج إىل تعديصت كثرية .أما خبصوص مسألة السيادية بالنسبة إىل هذا
القانون ،فأنا ال أتفق مع هذه املسألة ،صحيح أنه من القوانني املهمة والض
تبيّن النحمام القضائي يف البلد ،ولكن ال أعتقد أنه من القوانني السيادية،
ولو قلت إنه من القوانني السيادية ،فهذا يعي أن كل النصوص حمصنة من
التعديل حتى دستوريًا .أنا أعتز بهذا املقرتح كثريًا؛ ألني أخذت يف إعداده 11
أكثر من سنة ،وهو حيتوي على ألفاظ مهنية ،وحنن احملامني يف بعض
األحيان يصعب علينا تفسري املواد من دون فهم هذه األلفاظ املهنية .ليس لدي
مانع من أن أسرتد اقرتاحي وأن أتقدم بتعديصت جزئية ،ألن هناك تعديصت ال
أريد أن أخسرها وأمتنى أن يوافق الجملس على هذه التعديصت يف هذا الدور،
ألني بالفعل بذلت فيه جهدًا كبريًا ،واملسألة ليست مسألة أني اقتبست 15
القانون من دول أخرى ،البد أن أقتبس؛ ألن هذا القانون قائم على نحمام تسري
عليه كل الدول العربية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل تودين اسرتداد اقرتاحك اآلن؟

العضو رباب عبدالنيب العريض:
نعم ،ليس لدي مانع من اسرتداد املقرتح ملزيد من الدراسة ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا﴿ ،وكفى ا

املؤمنني القتال﴾ .إذن األخت رباب العريض

ستسرتد االقرتاح بقانون ملزيد من الدراسة ،واألخت دالل الزايد قالت إن
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هناك بعض التعديصت املتفق عليها ،واألخت رباب العريض قالت إن التعديل
كبري وحيتاج إىل قانون آخر حيل حمل القانون احلالي؛ لذلك أرى أن تسرتد
األخت رباب العريض هذا املقرتح إىل أن تتقدم باقرتاح آخر .مل يب َق أمامنا
سوى تقارير الشعبة الربملانية وهي :تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة
البحرين بشأن املشاركة يف دورة «عمل اللجان النيابية وحتدياتها»،املنعقدة 5
يف بريوت خصل الفرتة من  23إىل  24نوفمرب 2111م .وتقرير ممثل الشعبة
الربملانية ململكة البحرين يف عضوية اللجنة التنفيذية لصحتاد الربملاني العربي
سعادة النائب عبدا

خلف الدوسري ،خبصوص املشاركة يف الدورة

العاشرة للجنة التنفيذية لصحتاد ،املنعقدة يف دولة الكويت بتاريخ  4مارس
2112م .وتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف 11
املؤمتر الثامن عشر لصحتاد الربملاني العربي ،املنعقد يف دولة الكويت
خصل الفرتة من  5إىل  1مارس 2112م .فهل هناك مصححمات عليها؟ تفضلي
األخت دالل جاسم الزايد.
15

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نلب خبصوص التقارير وبالذات اخلاصة
باالحتاد الربملاني العربي ــ وهذا على إثر الشكوى املقدمة والض ال أعرف
تفاصيلها ،وال نريد أن ندخل يف تفاصيلها إىل حني حصولنا على تفسري عنها
من قبل الشعبة الربملانية ــ وهو :أن ترسل لنا الشعبة الربملانية مجيع التوصيات

والقرارات الض تصدر عن االحتاد الربملاني العربي ،لنكون على انصق عليها21 .
ونذكر معاليكم بالرسالة الض قدمناها خبصوص إصدار بيان يدين
التفجريات اإلرهابية يف منطقض العدلية والقضيبية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،هل هناك مصححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن أرفع اجللسة هناك بيان بشأن شجب وإدانة التفجريات
اإلرهابيــة يف منطقــض العدلية والقضيبية .تفضل األ عبداجلليـــل إبراهيـــم
آل نريف األمني العام للمجلس بقراءته.
5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن شجب وإدانة
التفجريات اإلرهابية يف منطقض العدلية والقضيبية :يعرب جملس الشورى عن
شجبه واستنكاره الشديدين ملا شهدته منطقتا العدلية والقضيبية صباح اليوم
اإلثنني من أعمال إرهابية متثلت يف وقوق مخسة انفجارات بواسطة قنابل 11
حملية الصنع ،والض نتج عنها وفاة شخصني آسيويني ،وإصابة ثالث إصابات
بليغة ،مؤكدًا إدانته هلذه األعمال اخلارجة على القانون ،وما حتمله من
تهديد لألرواح واملمتلكات العامة واخلاصة ،وترويع املواننني واملقيمني
اآلمنني .كما يؤكد جملس الشورى رفضه هلذا التصعيد اخلطري ،واستمرار
انتهاج اخلارجني على النحمام والقانون ملثل هذه املمارسات املُحرمة شرعًا 15
وقانونًا ،مبا حتمله من إزهاق لألرواح الض حّرم ا

قتلها بغري حق ،ونشر

الرعب واخلوف بني املواننني واملقيمني ،وإشاعة الفوضى .إن جملس الشورى
يف الوقت الذي يتضرق فيه إىل ا

تعاىل بأن يتغمد الضحايا برمحته

ورضوانه ،ويلهم أهلهم وذويهم مجيل الصرب والسلوان ،وأن ينعم ا

على

املصاب يف هذا احلادث اإلرهابي بالشفاء العاجل ،فإنه يؤكد ما تتطلبه 21
املرحلة احلالية من حتمل اجلميع ملسؤولياتهم الوننية يف احلفاظ على السلم
واألمن األهلي ،حفاظًا على أمن وسصمة الونن واملواننني واملقيمني ،داعني
ا

العلي القدير أن حيفظ مملكة البحرين ومن يعيش على أرضها الطيبة
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