كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 2السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
- 2السيد أسامة أمحد عثمان املستشار القانوني.

5

- 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة املالية:
2ــ ا لسيد إبراهيم حممـد أبـل مـدير إدارة شـؤون األمـكو احلكوميـة
21

بالوكالة.
- 2السيد نواف هاشم السادة مدير ضرائب املؤسسات.
 - 3السيد أنور علي األنصاري مدير إدارة الرقابة واملتابعة.
 - 4السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق رئيس قسم اإليرادات العامة.
 من وزارة العمل:
- 2الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن املستشار القانوني.

25

- 2السيد مجال عبدالوهاب قاروني خبري سوق العمل.
 من هيئة تنظيم سوق العمل:
- 2السيد أسامة عبداهلل العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
- 2السيد حممد أمحد البومسيط باحث قانوني أول.
 من صندوق العمل (متكني):
ــ السيدة سهى سعيد كرزون نائب الرئيس التنفيذي لدعم املؤسسـات
وتنمية الثروة البشرية.
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21

كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،
كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة 5
العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة السادســة مــن دور االنعقــاد
العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتكوة أمســاء األعضــاء 21
املعتــذرين والئــائبني عــن اجللســة .تفضــل األ عبــداجلليل إبــراهيم آل طريــف
األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السكم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 25
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة صاحبا
السعادة العضوان أمحد إبراهيم بهزاد للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من
اجمللس ،وخالد عبدالرسول آل شريف لظرف صحي ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناو مكحظات عليها؟ تفضل األ خليل
إبراهيم الذوادي.

25
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  22السطر  4ورد على لسان األ
أمحد بهزاد عبارة «وقف املرحوم الشيخ عيسى بن عبداهلل آل خليفة»،
والصحيح هو« :املرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة» رمحهما اهلل،
5

فأرجو تصحيح ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  36السطر  22أرجو تئيري كلمة
«سيحول» إىل كلمة «سيحل» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،هل هناو مكحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .لدينا بيان بشأن احتفال 21
مملكة البحرين بيوم املرأة البحرينية ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،بيــان جملــس الشــورى بشــأن احتفــال مملكــة 25
البحرين بيـوم املـرأة البحرينيـة :مبناسـبة احتفـال مملكـة البحـرين بيـوم املـرأة
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البحرينية الذي يصادف األول من ديسمرب ،والذي يأتي هـذا العـام تـت شـعار
(املـــــــرأة واإلعـــــــكم) ،جتسيدًا جلانب مهم من دور املرأة البحرينية يف اجملـال
اإلعكمــي؛ يســر جملــس الشــورى أن يتقــدم

ــال

التهــاني والتربيكــات إىل

كل امرأة حبرينية ساهمت يف بناء الـوطن ونهضـته ،مؤكـدين أن هـذا اليـوم
يعترب وقفة سـنوية إلبـراز احملطـات املضـيئة ملشـاركة املـرأة البحرينيـة يف دعـم 5
عجلة التنمية الوطنية يف مجيع اجملاالت وعلى خمتلـف الصـعد .إننـا يف جملـس
الشورى ،ومتاشيًا مع احتفاالت اململكـة لكحتفـاء بجنجنـاز املـرأة البحرينيـة يف
اجملاالت كافة ،لنؤكد أن املرأة البحرينية برهنت على قدرتها يف املشـاركة
الفاعلة يف بناء اجملتمع ،بفضل الرعايـة واالهتمـام الكـبريين مـن لـدن حضـرة
صاحب اجلكلة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البكد املفدى حفظه اهلل 21
ورعــاه ،وحكومتــه املــوقرة برئاســة صــاحب الســمو امللكــي األمــري خليفــة بــن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،ومساندة صاحب السمو امللكـي األمـري
سلمان بن محد آل خليفـة ولـي العهـد األمـني نائـب القائـد األعلـى النائـب األول
لــرئيس جملــس الــوزراء ،مشــيدين كــذلك بالــدور الــذي يضــطلع بــه اجمللــس
األعلــى للمــرأة برئاســة صــاحبة الســمو امللكــي األمــرية ســبيكة بنــت إبــراهيم 25
آل خليفة قرينة عاهل البكد املفدى يف الدفع جبهـود املـرأة البحرينيـة ،وإبـراز
إسهاماتها ،واحلفاظ على مكتسباتها ،ومتكينها من لعب دور أكثر فاعلية
يف خمتلــف اجملــاالت ،وذلــك عــرب تهيئتهــا ،وتعزيــز قــدراتها بــربام وخطــط
تضمنتها االسرتاتيجية الوطنية للنهـو

بـاملرأة ،ممـا يسـاهم يف تقيـق النقلـة

النوعيــة الــش تنشــدها اململكــة يف ظــل قيادتهــا احلكيمــة رعاهــا اهلل ،الــش 21
نعاهدها أن نكون الدرع احلصني حلماية هذه املكاسـب الـش حققتهـا املـرأة
والدفاع عنها ،والسعي إىل تقيق املزيد مـن خـكل سـن القـوانني والتشـريعات
الداعمة حلقوقها ،األمر الـذي مـن شـأنه أن يـنعكس علـى اسـتقرار األسـرة،
وبالتالي على استقرار اجملتمع وأمنه .ويف اخلتام ،ال يفوتنا يف هذه املناسـبة أن
نشيد بالدور الذي تضطلع به جلنة شؤون املرأة والطفـل مبجلـس الشـورى الـش 25
أخـــذت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية دراســـة ومتحـــي
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ومتكينهــا ،والشــكر موصــول إىل مجيــع اإلعكميــات يف مملكــة البحــرين،
وخاصــة اإلعكميــات املعنيــات مبتابعــة األنشــطة والفعاليــات اخلاصــة مبجلــس
الشورى وأمانته العامة ،معربين عن متنياتنا املزيد من النجاح للمرأة البحرينيـة
لتحقيق كل ما تصبو إليه من طموحات ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بامسي واسم جلنة شؤون املرأة والطفل أود أن 21
أهنئ صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بهذا
اليوم ،وأشيد بدورها املستمر يف النهو

بأوضاع املرأة البحرينية وما وصلت

إليه يف ظل القيادة السياسية .كما أهنئ كل امرأة حبرينية يف أي موقع
تتواجد فيه ــ سواء كانت يف العمل أو يف املنزل ــ بهذا اليوم ،وحنن نتمنى
لكل امرأة حبرينية أن ترتقي بأوضاعها حتى تساهم يف تنمية اجملتمع 25
البحريين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

21

العضو منري ة عيس ب هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،غدًا هو اليوم العاملي للمعاقني ،ومن املفرت
أن يكون هناو بيان جمللس الشورى بهذا اخلصوص ،أعلم أنكم ال
تقصدون عدم إصدار بيان بهذا اخلصوص ولكننا ــ أقصد كل فئة اإلعاقة ــ

كنا ننتظر منكم ذلك .بدايةً أتقدم بتهنئة خالصة إىل املرأة املللصة صاحبة 25
السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جكلة امللك ــ
حفظهما اهلل ــ على العطاء املتميز لتثبيت عطاء املرأة البحرينية يف مجيع
اجملاالت ،وللمرأة املعاقة بصورة خاصة ،ونهنئها مبناسبة يوم املرأة البحرينية.
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كما نهنئ مجيع نساء البحرين ،ونتمنى أن تعود هذه املناسبة وعطاء املرأة
مستمر للمشاركة يف دفع عجلة التطور .سيدي الرئيس ،زمكئي وزميكتي
األحبّة ،أيها احلضور ،كل عام حيتفل العامل باليوم العاملي للمعاقني تت
شعار ُيحَدّد من قبل اجلهات املسؤولة عن اإلعاقة يف العامل ،ورغم أنين ال
أتوق إىل تديد يوم أو شعار لنا ،حيث إننا نبقى أفرادًا من اجملتمع ،ولنا 5
أهداف واحتياجات أسوة باآلخرين ــ باعتباري أحد أفراد منظومة العامل من
ذوي اإلعاقة ــ لكي نواكب اآلخرين يف تقيق األهداف الش يسعون إليها.
زمكئي وزميكتي ،إن شعار هذا العام هو كسر احلواجز لفتح األبواب حتى
نعيش مع اآلخرين ،وأنا أتوق إىل دعوتكم مجيعًا للمساهمة معنا يف كسر
احلواجز الش تقف يف طريقنا ،سواء كانت حواجز نفسية أو اجتماعية أو 21
اقتصادية ،وذلك بسن التشريعات والقوانني الش تثبّت خطانا لكي نعيش
حياة مستقرة أسوة باآلخرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،إضافة إىل ما تفضلت به األخت رباب العريض
واألخت منرية بن هندي ،فجنننا دائمًا ما نكرر فلرنا واعتزازنا بوجود األخت
منرية بن هندي معنا يف هذا اجمللس ،وما تقدمه من جهود خت

قضايا 21

املعاقني ،وأيضًا مدى دفعها بعدد من التشريعات ،فهن جزء من جمتمع املرأة
البحرينية ،ووجود األخت منرية بن هندي مفلرة لنا يف هذا اجمللس .أضيف
إىل ذلك أننا اعتدنا ــ يا سيدي الرئيس ــ أن يولي جملس الشورى اهتمامًا بهذا
اليوم ،وحنن دائمًا نسجل شكرنا وتقديرنا لصاحبة السمو امللكي األمرية
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها اهلل ــ على رعايتها للمرأة البحرينية 25
عن طريق مؤسسة رمسية تدعم عمل املرأة وبراجمها وما تقدمه للمرأة مبوجب
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اختصاصات اجمللس األعلى للمرأة .والشكر الواجب لك ــ يا معالي الرئيس ــ
شلصيًا ،ألن هذا الفصل هو الفصل الثاني الذي أكون فيه عضوًا مبجلس
الشورى ،وما ملسناه من دعم منك ــ بصفتك رئيسًا هلذه املؤسسة الدستورية ــ
يف متكيننا من إجياد اآلليات ودعم الربام الش نقوم بها حنن بصفتنا
أعضاء وأيضًا من كان معنا من األخوات األعضاء عملنَ يف جمال خي

5

املرأة ،فقد كنت فعكً داعمًا لنا يف هذا اجملال ،وحنن دائمًا نشيد ،وإذا
كان رأس املؤسسة الدستورية يعمل جبهة مساندة هلذا األمر فدائمًا ــ إن شاء
اهلل ــ ستكون اجملالس التشريعية

ري إلبراز وجود املرأة وإبراز عملها يف

اجمللس التشريعي .حنن دائمًا نكرر أن اإلرادة السياسية يف دول اخللي هي
من فرضت وجود املرأة يف اجملالس وبالذات اجملالس التشريعية ،ومؤخرًا ــ 21
فيما يتعلق باملرأة السعودية ــ افتلرنا بالنساء الكتي ُعيّنَّ يف جملس الشورى
السعودي ،ألنه كان ــ فعكً ــ قرارًا سياسيًا جريئًا على مستوى دول اخللي ،
حيث أعطانا أيضًا زمخًا ألهمية وجود املرأة يف املؤسسة التشريعية ،واجلميل
أيضًا أن منظمات اجملتمع املدني املعنية باملرأة يف البحرين كلها تعمل
كحزمة متكاملة مع املؤسسات الرمسية ،وأيضًا أود أن أخ

بالشكر األ

25

عبدالرمحن جواهري باعتباره أحد األشلاص الذين يرتأسون الشركات
الرائدة يف البحرين ،حيث أعطى مثاالً ناجحًا على كيفية مساندة املرأة
البحرينية يف القطاع اخلاص ويف بيئة العمل يف مجيع امليادين ،وحنن ننقل
هذا الككم ليس كونه زميكً لنا يف هذا اجمللس ،بل بشهادة الكثري من
أخواتنا الكتي يعملن يف شركة اخللي لصناعة البرتوكيمياويات ،وهذه 21
مفلرة بالنسبة إلينا مجيعًا ومثال بارز على أن عضو اجمللس التشريعي
يعكس مدى أهمية وجود املرأة يف ميدان العمل .وأنا يف هذا اليوم تديدًا
أقول إن هناو إجنازات ومكتسبات ننسبها إىل املرأة العاملة يف مجيع امليادين
يف البحرين ،فكلنا لديه أم ــ أطال اهلل يف عمرها إذا كانت حية ومن
توفاها اهلل رمحها اهلل ــ  ،وال ننسى أن كل تقدم يف هذا احلياة يُنسب إىل 25
أمهاتنا الكتي قمن برتبيتنا ،وإن كنَّ يف املنزل ولكن ما حنن عليه اليوم اآلن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 26

2123/22/2م املضبطة 6

هو نتاج جهدهن ،لذا أود أن أوجه رسالة اجتماعية إىل كل شل

قاطع

الوصل ألمه فليصلها ،وإن كان يصلها فليزد وصلها وتقديرها يف هذا
اجملتمع ،ألن األمهات هن من قام مبساندتنا ،فحينما كنا نذهب إىل العمل
كن يرعني أبناءنا يف املنزل ،وحينما كنا نسافر نضع أبناءنا مع أمهاتنا يف
املنزل ،فكن أهم آلية ساندتنا يف التوفيق بني الشؤون العامة وجمال العمل5 ،
أعطاهن اهلل الصحة والعافية ،وإن شاء اهلل ــ سيدي الرئيس ــ سنحتفل يف
كل عام مبنجزات ومكتسبات للمرأة البحرينية وفق ما نؤمن به ووفق دستور
مملكة البحرين ووفق شريعتنا اإلسكمية ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتور ة بهية جواد اجلشي :
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أود أن أشكرو ــ سيدي الرئيس ــ على
تبنيك هذا املوضوع وهواالحتفال بيوم املرأة البحرينية ،والشكر موصول إىل 25
صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على هذه البادرة
الطيبة ــ ختصي

يوم للمرأة البحرينية ــ غري املسبوقة على مستوى الوطن

العربي ،فاهلدف من هذا االحتفال ليس فقط تسليط الضوء على املرأة
واالحتفاء بها ،ولكنه أيضًا منطلق لتلصي

موضوع معني يف كل عام له

هدف وهو العمل على االرتقاء بأعمال املرأة يف هذه اجملاالت ،وليس فقط 21
االحتفاء بها وتسليط الضوء على منجزاتها ،ولكن أيضًا إعطاء دفعة قوية
للمرأة يف هذا اجملال .هذا العام ــ سيدي الرئيس ــ هو احتفاء باملرأة
اإلعكمية ،واملرأة اإلعكمية هلا تاريخ طويل يف البحرين ،وقد بدأتُ العمل يف
اإلعكم وسط ظروف صعبة جدًا ،وكان اجملتمع آنذاو غري متقبل هذا
الشيء ،فكانت بادرة مجيلة أن حيتفي اجمللس األعلى للمرأة بالرائدات يف 25
هذا العمل اإلعكمي الذي بدأ يف وقت كان اجملتمع فيه غري متقبل هذا
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املوضوع ،فهذه بادرة نشكر عليها اجمللس األعلى للمرأة وعلى رأسه صاحبة
السمو امللكي ألمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة .ما أود أن أقوله اليوم
هو رسالة أود أن أوجهها إىل النساء العامكت يف جمال اإلعكم :حنن بقدر ما
حنتفي بهن يف هذا اليوم فجنن هذا يضع أيضًا على عاتقهن مسؤولية كبرية
ينبئي عليهن أيضًا تملها يف استئكل املنابر اإلعكمية إلبراز قضايا املرأة 5
وتبنيها والعمل على االرتقاء بأوضاع املرأة ،وأيضًا االرتقاء بأوضاعهن
بصفتهن إعكميات من خكل التعلم واالطكع على جتارب اآلخرين ،ألن
اإلعكم يلعب اليوم دورًا كبريًا يف مجيع اجملاالت ،واختيار املرأة اإلعكمية
شعار هلذا العام يدل على أن هناو اهتمامًا بالدور الكبري الذي ميكن أن
يلعبه اإلعكم يف تسليط الضوء على قضايا املرأة .أيضًا نشكر مجيع 21
املؤسسات الش استجابت وتستجيب كل عام لكحتفال بيوم املرأة ،كما
أضم صوتي إىل صوت األخت دالل الزايد يف تقديم الشكر اجلزيل إىل
الزميل األ عبدالرمحن جواهري كونه أحد املبادرين يف هذا املوضوع،
باإلضافة إىل مؤسسات الدولة مجيعها سواء يف القطاع اخلاص أو املؤسسات
الرمسية الش تتفل بيوم املرأة البحرينية ،لكن آمل أال يكون هذا االحتفال 25
احتفاالً عابرًا مقتصرًا على يوم واحد بل ينبئي أن يتبع هذا االحتفال اهتمامًا
بأوضاع املرأة يف العمل وتسني ظروفها؛ حتى تستطيع أن تؤدي واجبها على
أكمل وجه ،والشكر موصول أيضًا إىل جملس الشورى على مساهمة
معاليكم يف االحتفال بيوم املرأة ،والذي سيصادف يوم غد ،وبهذه املناسبة
نتقدم إليكم بالشكر اجلزيل ،ونقول للمرأة البحرينية :كل عامٍ وأنتِ 21
ري ،وينبئي أن تكون املرأة البحرينية فلورة لوجود قيادة تهتم بها ،حيث
تتفل بها كل عام بهذه الصورة املشرفة ،الش حنن فلورون بها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
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25

العضو الدكتور ة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدوري أيضًا أرفع أمسى آيات التهاني
والتربيكات إىل مقام صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم
آل خليفة قرينة جكلة امللك ،رئيسة اجمللس األعلى للمرأة ،وإىل كل امرأة
حبرينية ــ الزوجة واألم واألخت العاملة وغري العاملة ــ لكل ما تقدمه إىل 5
وطنها ،وأحييها على كل مبادراتها وأقول هلا إن املرأة البحرينية حمظوظة
كونها على أر

هذا الوطن ،الذي لديه سياسات تنموية منذ عقود طويلة.

تشهد عليها معايرينا التنموية الش تنافس الكثري من دول العامل سواء يف
نسبة التعليم بني النساء ،حيث إن خرجيي اجلامعة أغلبهم من النساء ــ ما
يفوق الـ  %61ــ أو يف مستوى معايري الصحة ،حيث إن متوسط عمر املرأة يفوق 21
 26سنة ،وهذا رقم نفتلر به مقارنة بالكثري من دول العامل ،إىل جانب
كونها نشطة يف اجملال االقتصادي حيث متثل ثلث القوى العاملة الوطنية،
كما أنها يف اجملال السياسي أخذت فرصتها وتديدًا يف العقد األخري،
حيث أصبحت وزيرة وعضو برملان منتلبًا ومعينًا وسفرية وترأس جمالس
إدارات خمتلفة؛ نعم تقق للمرأة الكثري ولكن ال شك يف أن طموحات 25
القيادة والشعب مجيعًا هي احلصول على املزيد ،فسقف الطموحات عالٍ
جدًا ،حيث نود أن تنلفض نسبة البطالة أكثر بني النساء ،وأن نرى نساء
قياديات يف املزيد من املراكز القيادية ،كما نطمح إىل أن يثق اجملتمع فيهن
كما تفعل القيادة ،حيث إنه من املكحظ أن مَنْ يتم تعيينهن أكثر ممن يتم
انتلابهن ــ فمن يتم تعيينهن يكن بجنرادة ملكية وبجنرادة مسو رئيس الوزراء ــ 21
فنتمنى أن يكون ذلك مثاالً حيتذى حبيث يثق الشعب بالنساء وينتلبهن يف
املراكز القيادية امللتلفة سواء يف املناصب النيابية أو البلدية ،وكل عام
ومجيع النساء

ري ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أشكركم على هذه الكلمات الطيبة بهذه املناسبة ولكن
أحببت أن أبيّن لكم أننا ال ننتظر هذا اليوم لكي نقوم بدورنا يف موضوع
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متكني املرأة ،بل هو عمل مستمر ــ فهو عمل كل يوم وكل عام ــ وإن شاء
اهلل ستبقى املرأة البحرينية شريكة الرجل يف بناء هذا البلد الطيب .قبل
أسبوعني استضفنا أول ورشة عمل للربملان العربي وكان موضوعها« :متكني
املرأة اقتصاديًا» ،وهذه واحدة من  5ورش عمل سوف تقام لللروج بوثيقة
حلقوق املرأة على مستوى الوطن العربي ،حيث كانت املبادرة ململكة 5
البحرين يف هذه االستضافة ،وكانت ــ وهلل احلمد ــ ورشة عمل ناجحة جدًا،
وكان احلضور متميزًا ،لذلك فجنن عملنا يف احلقيقة يف موضوع متكني
املرأة ال يقتصر فقط على املرأة البحرينية إمنا ميتد إىل أبعد من ذلك ،ألنه يف
اعتقادنا أن قضية املرأة على مستوى الوطن العربي هي قضية واحدة ،وإذا
جنحت يف ُقطْرٍ عربي فستدعم أخواتها يف األقطار األخرى ،وكل عام وأنتم 21
ري ،وإن شاء اهلل سيبقى التعاون معكم مستمرًا يف هذا اجملال .لدينا بيان
آخر مبناسبة اليوم العاملي للمعاقني ،والذي يصادف الثالث من ديسمرب،
تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
25

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن اليوم العاملي
للمعاقني ،الذي يصادف الثالث من ديسمرب :بهذه املناسبة الش تعد فرصة
ساحنة للوقوف على ما حققته اململكة من مكاسب وإجنازات رائدة
للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة بفضل العناية املتواصلة الش توليها

القيادة احلكيمة هلذه الفئة الئالية من أبناء اجملتمع انطكقًا من إميانها 21
الراسخ مببدأ تكافؤ الفرص واملساواة ،وتكريسًا ملبادئ حقوق اإلنسان
مبفهومها العام والشامل؛ بهذه املناسبة يسر جملس الشورى أن يتقدم

ال

التهنئة إىل املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة من أبناء اململكة ،مؤكدين
أن جملس الشورى حري

على املساهمة يف توفري أوجه الرعاية واحلماية

لذوي االحتياجات اخلاصة وأفضل اخلدمات هلم ،باإلضافة إىل سن املزيد من 25
التشريعات الش تصون وتمي حقوقهم باعتبارهم جزءًا ال يتجزأ من اجملتمع.
إننا يف الوقت الذي نهنئ فيه املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة من أبناء
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الشعب ،الذين أصبح دجمهم يف اجملتمع مكسبًا للمملكة يف احلياة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،فجنننا لنشيد بالرؤية احلكيمة
حلضرة صاحب اجلكلة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البكد املفدى
حفظه اهلل ورعاه ،الذي وجّه إىل توفري كل اإلمكانات الكزمة ليمارسوا
دورهم البارز يف بناء اجملتمع إىل جانب إخوانهم من أبناء البكد .كما أننا 5
نسجل ببالغ التقدير اجلهد امللل

الذي تبذله احلكومة املوقرة يف هذا

الشأن بقيادة صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء املوقر ودعم ومساندة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل
خليفة ولي العهد األمني نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء
حفظهما اهلل .كما ال يفوتنا أن نتوجه بالشكر اجلزيل إىل مؤسسات 21
اجملتمع املدني لوقوفها إىل جانب ذوي االحتياجات اخلاصة وهو ما يؤكد
سكمة النه الذي يرتكز على روح األسرة الواحدة يف حبريننا احلبيبة
وحيافظ على نسيجها االجتماعي؛ ويف هذه املناسبة يسرنا مجيعًا أن نشيد
جبهود سعادة األخت الفاضلة منرية عيسى بن هندي عضو جملس الشورى،
الش شهد هلا اجلميع بالعمل اجلاد والدؤوب يف خمتلف ميادين العطاء 25
وإسهاماتها املتميزة يف خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة ،ما يؤكد أن اإلعاقة
حافز للتحدي ودافع ملزيد من البذل والعطاء ،فلها ولكل املعاقني وذوي
االحتياجات اخلاصة بل ويف أرجاء املعمورة قاطبة ولكل من يدعمهم الشكر
والتقدير ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كان بودي التعليق على بيان يوم املرأة 25
البحرينية باعتبار أن كل من تدث هن من السيدات واآلنسات احملرتمات،
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وأعتقد أنه جيب أن تكون للرجل كلمة؛ ألن املرأة اليوم يف جمتمعنا قطعت
شوطًا كبريًا نفتلر به مجيعًا ،حنن لدينا ــ كما تفضلتم ــ العملية مستمرة
وليست مرتبطة بيوم وهلل احلمد ،ولنا الفلر أن تكون رئيسة جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية هي األخت دالل الزايد ،ورئيسة جلنة شؤون املرأة
والطفل هي األخت رباب العريض ،ورئيسة جلنة حقوق اإلنسان هي األخت 5
الدكتورة عائشة مبارو ،باإلضافة إىل األخت الدكتورة بهية اجلشي النائب
الثاني للرئيس ،وهن مفلرة لنا ،وألنهن يف القلب فأحيانًا ننسى من هم يف
القلب .بالنسبة إىل بيان االحتفال بيوم املعوقني فنحن نفتلر بجنجنازات هؤالء
املعوقني ،الذين شرفونا يف حمافل كثرية وأخ

بالذكر جمال الشباب

والرياضة ،ألنهم استطاعوا أن حيصدوا الكثري من اجلوائز ململكة 21
البحرين ،كذلك أشكر وزارة اإلعكم ألنها خصصت يف إذاعة البحرين
برناجمًا يقوم بجنعداده وتقدميه ذوو االحتياجات اخلاصة ،وكان سبقًا يف
جمال اإلعكم على األقل يف منطقتنا العربية ومنطقة اخللي  ،ألنه من خكل
متابعش هلذا الربنام وجدت هذا التميز يف اإلعداد اجليد والتقديم ليس فيما
يتعلق بقضايا املعوقني فقط ولكن يف مجيع القضايا ،فلهم الشكر اجلزيل25 .
أيضًا وجدنا بعض الوزارات واملؤسسات ال تهتم بجنجياد أماكن خمصصة
لوصول املعوقني إليها لتسهل عليهم املراجعة ،وأعتقد أن جملس الوزراء أصدر
سابقًا قرارًا بضرورة مراعاة توفري أماكن للمعوقني يف املباني ،فأرجو أن
تكون هذه سنة محيدة تتبعها الوزارات واملؤسسات ،رمبا تكون بعض
الوزارات قد استأجرت مباني جاهزة ،ولكن أعتقد أن من الضروري توفري 21
وسيلة لتسهيل وصول هؤالء بكل سهولة ويسر ،ألن ذلك أصبح مظهرًا
حضاريًا يف مجيع دول العامل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 25
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءتها.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب

صوص ما انتهى إليه جملس

النواب حول التالي :مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة املهن اهلندسية ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة 2121م .وقد متت إحالته إىل جلنة املرافق 5
العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون
بالتصديق على النظام األساسي ملركز جملس التعاون لدول اخللي العربية
إلدارة حاالت الطوارئ ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )59لسنة 2123م .وقد
متت إحالته إىل جلنة املرافق العامة والبيئة مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية .واقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )32لسنة 21
2119م بجننشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى
والنواب واجملالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :عبدالرمحن إبراهيم عبدالسكم ،وعبدالرمحن حممد
مجشري ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،وهالة رمزي فايز ،وعبدالرمحن
عبداحلسني جواهري .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة 25
الشؤون التشريعية والقانونية .ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة األعضاء:
خالد حسني املسقطي ،ومجال حممد فلرو ،والدكتورة ندى عباس حفاظ،
وهالة رمزي فايز ،والدكتورة بهية جواد اجلشي ،بشأن طلب سحب االقرتاح
بقانون بتعديل املادة ( )26من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون
21

رقم ( )25لسنة 2929م .إلخطار اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات

صوص املرسوم بقانون رقم ( )32لسنة

2122م بتعديل البند (هـ) من املادة ( )42من القانون رقم ( )29لسنة 2116م 25
بشأن تنظيم سوق العمل .تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسكم.
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العضو عبدالرمح إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة تطلب اسرتداد هذا التقرير ملزيد من
الدراسة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على ...

العضو الدكتور عبدالعزيز حس أبل:
سيدي الرئيس ،أعتقد أنه مادام هذا التقرير مدرجًا على جدول
األعمال فمن املفرت

أن يتم تثبيته يف املضبطة قبل املوافقة على اسرتداده21 ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار
25

القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس ضروريًا أن يدعى األ مقرر اللجنة
لتثبيت التقرير مادام رئيس اللجنة تفضل بطلب اسرتداد التقرير ملزيد من
21

الدراسة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن األمر واضح .هل يوافق اجمللس على طلب اللجنة
اسرتداد التقرير ملزيد من الدراسة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات

صوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام

القانون رقم  29لسنة 2116م بشأن تنظيم سوق العمل ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب .وأطلب من األ نوار علي احملمود 5
مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
21

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
25

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

21

(انظر امللحق  /1صفحة )11
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ
مقرر اللجنة.

25

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة املشروع بقانون املذكور يف
عدّة اجتماعات عقدتها اللجنة خكل اإلجازة الربملانية والدور الرابع من الفصل
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التشريعي الثالث .حيث يتألف املشروع بقانون من ثكث مواد فضكً عن
الديباجة ،حيث تضمنت املادة األوىل إضافة مادة جديدة برقم ( )43مكررًا
إىل القانون رقم ( )29لسنة 2116م بشأن تنظيم سوق العمل ،وإلئاء عبارة «مع
مراعاة ما تضمنه البند (د) من املادة ( )42من القانون» الواردة يف صدر املادة
( )46من القانون نفسه ،وقررت املادة الثانية إلئاء البند (د) من املادة ( )42من 5
القانون رقم ( )29لسنة 2116م ،فيما جاءت املادة الثالثة تنفيذية .واجلدير
بالذكر أنه حني تدارست اللجنة املشروع بقانون املذكور استأنست برأي
كل من :وزارة املالية ،ووزارة العمل ،وهيئة تنظيم سوق العمل ،وغرفة
صناعة وجتارة البحرين ،وصندوق العمل (متكني) .وبعد االطكع على رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وعلى رأي اجلهات الش استأنست اللجنة 21
برأيها ،وعلى قرار جملس النواب برفض مشروع القانون من حيث املبدأ،
وآراء ومكحظات املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،وبعد مناقشات
أعضاء اللجنة حول مشروع القانون؛ فقد توصلت اللجنة إىل اآلتي 2:ــ إن
اهلدف من إصدار القانون رقم  29لسنة 2116م بشأن تنظيم سوق العمل جعل
العامل البحريين هو اخليار املفضل ألصحاب األعمال يف القطاع اخلاص من 25
خكل فر

رسوم على العمالة األجنبية للمساهمة يف تدريب وتأهيل العمالة

الوطنية املطلوب توفريها ألصحاب األعمال بالقطاع اخلاص .بينما يأتي
املشروع بقانون حمل الدراسة متعارضًا مع اهلدف املذكور؛ ألن من شأن
إقراره تشجيع القطاع اخلاص على تشئيل العمالة األجنبية وتفضيلها على
العمالة الوطنية ،ومن ثم منافسة العمالة األجنبية للعمالة البحرينية يف 21
اجملاالت الش اشتمل عليها مشروع القانون مبا من شأنه إفراغ قانون سوق
العمل احلالي من مضمونه ،وعدم تقيق األهداف املرجوة من إصداره  2.ــ إن
املشرع يف القانون رقم  29لسنة 2116م آنف الذكر قد حدد الفئات املستثناة
من اخلضوع ألحكامه مثل :العمال غري املدنيني العاملني يف األمن ،وقوة دفاع
البحرين ،وأعضاء البعثات الدبلوماسية ،ومن يفدون إىل مملكة البحرين يف 25
مهمات تستئرق أقل من مخسة عشر يومًا ،بينما جاء املشروع املاثل بفئات
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أخرى بئية استثنائها من اخلضوع ألحكام ذلك القانون ،األمر الذي سيفتح
بابـًا من هذه الفئات الستقدام العمالة األجنبية للتهرب من رسوم العمل
وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إىل زيادة العمالة السائبة يف اململكة 3.ـ سيؤدي
استثناء فئة الصيادين األجانب من اخلضوع ألحكام القانون رقم  29لسنة
2116م إىل تشجيع ظاهرة تأجري السجكت التجارية املنتشرة حاليًا يف قطاع 5
الصيادين ،األمر الذي يصعب معه توفري فرص عمل للعمالة الوطنية الش
كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب 4 .ــ إن من النتائ الش
سترتتب على املشروع حمل الدراسة فتح الباب أمام استثناء فئات أخرى من
اخلضوع ألحكام القانون املشار إليه مثل :األجانب الذين يعملون يف
النقابات ،واجلمعيات األهلية وغريها من مؤسسات اجملتمع املدني الش ال 21
تهدف إىل تقيق الربح ،باإلضافة إىل ذلك سيؤدي إقرار املشروع بقانون إىل
إتاحة الفرصة حملاوالت التلل

من الرسوم عرب تئيري البيانات وعدم دقة

تقدميها بالنسبة إىل طبيعة عمل العمال األجانب 5 .ــ يتطلب تعديل القوانني
الش متس النشاط االقتصادي يف الدولة إىل إجراء الدراسات االقتصادية،
وإعداد االحصاءات وتوفري األرقام الش ترتتب على إقرار التعديكت على 25
القوانني ،وذلك للوقوف على اآلثار والنتائ الش تصيب سوق العمل والوضع
االقتصادي للدولة ،وهو ما مل يتم توفريه عند إعداد املشروع بقانون ،األمر
الذي أدى يف النهاية إىل أن يرفض جملس النواب املشروع بقانون من حيث
املبدأ رغم كونه صاحب االقرتاح بقانون 6 .ــ إن الرسوم الش تُفر

وفقـًا

للقانون رقم ( )29لسنة 2116م بشأن تنظيم سوق العمل ،تؤول  %51منها إىل 21
احلساب العمومي للدولة ،وبالتالي فجنن إعفاء الفئات الواردة يف املشروع
بقانون سيؤدي إىل ختفيض املوارد املالية للدولة2 .ــ يؤول النصف اآلخر من
الرسوم املفروضة إىل صندوق العمل (متكني) ،الذي يقوم بدور مهم يف
تطوير القطاع اخلاص وتنمية االقتصاد الوطين ورفع كفاءة العامل البحريين
حبسب القانون رقم ( )52لسنة 2116م بجننشاء صندوق العمل ،وبالتالي فجنن 25
استثناء الفئات الواردة يف املشروع سيؤثر يف األهداف الش يسعى الصندوق
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إىل تقيقها ،إضافة إىل ذلك أن الرسوم الش تقوم اهليئة بتحويلها إىل صندوق
العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع اخلاص عن طريق
الدعم الذي سيوجه إليهم  2 .ــ خوّل قانون تنظيم سوق العمل اجلهة اإلدارية
سلطة إصدار القرارات اإلدارية املتعلقة بزيادة الرسوم أو ختفيضها أو اإلعفاء
منها ،وذلك وفقًا للمتئريات الش تطرأ على سوق العمل ،األمر الذي ميكن 5
معه إجياد حلول إدارية بالنسبة إىل الظروف االقتصادية املتئرية ووفقًا ملا
تقتضيه املصلحة العامة .وبناء عليه توصي اللجنة بعدم املوافقة من حيث املبدأ
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )29لسنة 2116م بشأن
تنظيم سوق العمل ،واألمر معرو

على جملسكم املوقر الختاذ الكزم،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناو مكحظات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية نشكر جلنة اخلدمات على ما توصلت
إليه من رأي وهو رأي يف حمله نتيجة لألسباب الش ذكرتها يف التقرير،
وحنن سنستثمر فرصة وجود األ أسامة العبسي معنا يف هذه اجللسة ونقدم
له الشكر على إدارته هليئة تنظيم سوق العمل وما يبذله من جهود يف هذا

الشأن ،ولكن استوقفين رد غرفة جتارة وصناعة البحرين ــ وهي من إحدى 21
اجلهات الش حضرت اجتماعات اللجنة وأبدت رأيها حول هذا املشروع ــ وهو:
أنه بعد صدور هذا القانون وتطبيقه على مدى ست سنوات البد أن يكون
هناو عر

ملراجعة الرسوم واالقتطاعات وفق القطاعات امللتلفة يف جمال

سوق العمل ،حبيث تكون هناو دعوة مشرتكة تضم رجال األعمال
واجلهات املسؤولة وكذلك العاملني يف القطاعات امللتلفة ،لذا كنت أمتنى 25
أن يطلعنا األ أسامة العبسي على هذا املوضوع ألن له إجيابيات وخاصة
بالنسبة إىل مسألة الرسوم املتعددة للقطاعات ،وأن يطلعنا أيضًا على أنه إذا
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كانت هناو إعادة دراسة أو إعادة نظر يف مثل هذا األمر ،و اصة أنه يف
حوار التوافق الوطين يف احملور االقتصادي كانت هناو إشارة إىل مثل هذا
املوضوع لتتم إعادة دراسة الرسوم حبيث ال تكون ثابتة لكل القطاعات ،لذا
أمتنى إفادتنا بهذا املوضوع ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أسامة عبداهلل العبسي الرئيس التنفيذي هليئة
تنظيم سوق العمل.

21

الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم سوق العمل:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكر األخت دالل الزايد على ككمها
اجلميل .يف البداية الرسوم متر مبراحل متعددة من الدراسة ،حينما أمر
صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس جملس الوزراء
املوقر بجنيقاف الرسوم منذ  2إبريل 2122م إىل  2سبتمرب 2123م ،مل تعد

الرسوم إال بعد دراسة تأثرياتها وتأثريات إيقافها أيضًا ،فعلى سبيل املثال25 :
بسبب إيقاف الرسوم يف سنة 2122م ــ رغم الظروف الش كانت متر بها
البحرين يف ذلك الوقت سواء يف اجملال االقتصادي أو السياسي ــ زادت طلبات
تراخي

العمل يف هذه السنة بصورة مل تسبقها فيها أي سنة من السنوات

املاضية ،ويف سنة 2122م زادت الطلبات على سنة 2122م بنسبة  ،%22إذن
هناو عكقة طردية بني األمرين ،وقد قام االقتصاديون يف هيئة تنظيم سوق 21
العمل بدراسة العكقة الطردية بني إيقاف الرسوم وتدفق أعداد األجانب الش
ال تتاج إليها سوق العمل البحريين ،وعلى سبيل املثال :بعد عودة الرسوم
الش متت إعادتها قبل حوالي  3أشهر أدت إىل اخنفا

الطلب على العمالة

األجنبية وذلك خكل شهور :سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب ،بصورة مل نشهدها
خكل السنتني املاضيتني ،إذن السوق والقطاع االقتصادي يطلبان العمالة 25
األجنبية ليس فقط حلاجتهما إليها ولكن يف بعض األحيان لرخ
وانعدام فر

رسوم عليها .وكذلك فر
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مستوى البطالة خكل السنوات الش أنشئت فيها اهليئة ،ولو عدنا إىل
مستويات البطالة منذ عام 2116م ــ وهو العام الذي أنشئت فيها اهليئة ويف عام
2112م بدأت مبمارسة مهامها ــ إىل اآلن فسنرى أن هناو اخنفاضًا ملستويات
البطالة خكل السنوات األوىل ومن ثم السيطرة عليها ،فهناو عكقة طردية
مع تواجد الرسوم ،وحنن يف اهليئة دائمًا نراقب بصورة لصيقة عكقة الرسوم 5
مع أداء سوق العمل .أما فيما يتعلق بفر

رسوم خمتلفة على القطاعات

االقتصادية فلألسف الشديد حنن على قناعة تامة بأنه سوف يساء استلدام
أي نوع من هذا التوجه وذلك عن طريق استصدار سجكت جتارية يف
القطاعات املستثناة أو القطاعات امللفضة ،وبالتالي قام جملس الوزراء املوقر
بجنعادة فر

الرسوم وختفيضها ولكن على املؤسسات الصئرية الش 21

تستلدم مخسة عمال فأقل ،وبالتالي مت الوصول إىل املطلوب ولكن ليس
عن طريق االستثناء القطاعي بل عن طريق االستثناء احلجمي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ مجيل بن حممد محيدان وزير العمل.

25

وزيــــر العمـــــل:
شكرًا معالي الرئيس ،وددت أن أشكر أصحاب السعادة اإلخوة
األعضاء وأشكر جلنة اخلدمات على ما توصلت إليه من رأي سديد يف هذا
الشأن ،وما أبدته من حرص لدعم هيئة تنظيم سوق العمل وعدم اختاذ بعض 21
القرارات الش تتسبب ببعض اإلشكاالت وبالذات يف موضوع املساواة بني
خمتلف الشرائح .أشار األ أسامة العبسي الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم سوق
العمل إىل أن القرار الش اُختذ مؤخرًا بشأن ختفيض رسوم العمل ــ القرار
الذي اختذه رئيس جملس الوزراء ــ حقق الكثري من األهداف الش يرمي إليها
هذا املقرتح ،واآلن بالفعل حققنا املساواة وذهبنا إىل اجلانب احلدي يف 25
الكلفة ،وخاطبنا مجيع املنشآت الش لديها مخسة عمال فأقل ،حبيث
خفضنا الرسم من عشرة إىل مخسة دنانري ،وهذا يشمل هذا النوع من
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األعمال البسيطة مثل عمل الصيادين واملزارعني وكثري من املنشآت من هذا
النوع .فأعتقد أن هذا سبب آخر يضاف إىل األسباب الش بينتها جلنة
اخلدمات وجيعل هذه األسباب متكاملة لعدم اختاذ مبدأ االستثناء الذي
سيضر بالنظام على املدى الطويل ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناو مكحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة بعدم املوافقة على مشروع القانون
من حيث املبدأ؟
25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل اآلن إىل البند التالي
من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

صوص احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية 2112م 21
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية .وأطلب من األخت
الدكتورة ندى عباس حفاظ مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو الدكتور ة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 25
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )51

21

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتور ة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  32مارس 2122م أحال معالي رئيس 25
اجمللس إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس نسلة من احلساب
اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية 2122م بعد تدقيقه من قبل
ديوان الرقابة املالية واإلدارية .وقد تدارست اللجنة احلساب اخلتامي يف 4
اجتماعات وحبضور كل من مستشاري اللجنة ،واملستشار القانوني،
واملستشار االقتصادي .وقد خاطبت اللجنة أيضًا وزارة املالية لعر

عدد من 21

االستفسارات الش أثارها أعضاء اللجنة ،وقد ردت وزارة املالية على هذه
االستفسارات ،والردود مضمنة يف التقرير .وكذلك راجعت اللجنة مجيع
املرفقات ورأي جملس النواب ورأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي
قرر عدم وجود أي خمالفة دستورية .وبناء على كل ذلك تؤكد اللجنة أهمية
استثمار أموال احتياطي األجيال القادمة من أجل االنتفاع من الثروات املتاحة 25
باإلضافة إىل سد احتياجات املستقبل يف ظل حمدودية املوارد الطبيعية يف
اململكة ،ويستنت من خكل تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية بشأن هذا
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احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة لعام 2122م أن البيانات املالية
تظهر بصورة عادلة من كل اجلوانب اجلوهرية للمركز املالي الحتياطي
األجيال القادمة كما يف  32ديسمرب 2122م ،ونتائ

عملياته املالية

والتدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقًا ملتطلبات
املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية .ومع كل ذلك فجنن اللجنة لديها بعض 5
املكحظات أود أن أذكرها وهي :للسنة الثالثة على التوالي استثمر جزء من
حساب احتياطي األجيال القادمة يف استثمارات طويلة األجل على شكل
صكوو وأسهم وسندات ،حيث بلغ االستثمار طويل األجل 2166916945
دوالرًا ،إال أن اللجنة ترى أن حجم االستثمارات هذا مازال متدنيًا مقارنة
برصيد حساب احتياطي األجيال القادمة ،وترى اللجنة أن هذا النوع من 21
الفرص االستثمارية طويلة األجل مازال حمدودًا .طبعًا هذه املكحظة تكررت
من قبل اللجنة يف عدد من السنوات املتتالية بالنسبة إىل تقريري احلساب
اخلتامي يف عامي  2119و2121م .كذلك مت استثمار مبلغ يف صندوق
) (DEXIAاالستثماري وقدره  5مكيني دوالر أمريكي يف عام 2121م ،وخكل
شهر نوفمرب 2122م مت بيع حصة االحتياطي يف هذا الصندوق ،األمر الذي 25
ترتب عليه تقيق عائد مببلغ  2226922دوالرًا أمريكيًا ،أي ما يعادل %4646
من قيمة االستثمار ،وقد مت تسجيل ذلك العائد يف بيان الدخل .كما مت
خكل شهر مايو 2122م شراء سندات مؤسسة اخللي لكستثمار كصندوق
استثماري مببلغ  21مكيني دوالر أمريكي ،ولكن مل تسجل أي عوائد عن
هذا االستثمار .والحظت اللجنة أيضًا أن الودائع الثابتة قصرية األجل الش يتم 21
احتسابها بالدوالر األمريكي ،هي ذات فرتة استحقاق ثكثة أشهر أو أقل من
تاريخ إيداعها ،وقد احتسبت عليها فوائد مبعدل يرتاوح ما بني  %2و %5
سنويًا ،ومقارنة بعام 2121م هناو تسن طفيف ،حيث كانت الفوائد بني
 %165و  ،%5وهي فرص استثمارية قليلة امللاطر إال أن العائد يكون
منلفضًا ،حيث الحظت اللجنة أن سياسة احلساب اخلتامي للمجلس املعين 25
بها كثري من احملافظة وعدم حماولة امللاطرة من أجل عدم جعل الوضع
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املالي الحتياطي األجيال القادمة يف أي شكل من امللاطر الش قد يتعر
هلا .يكحظ ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق ،حيث كانت هذه اإليرادات
حنو  262926932دوالرًا يف عام 2112م ،وقد تدرجت وارتفعت ــ مع أنها
اخنفضت يف عام 2119م ــ ووصلت إىل  565626542دوالرًا يف عام 2122م ،أي
هناو ارتفاع ولكنه ارتفاع طفيف وأكثره من قيمة االقتطاع ،أما 5
االستثمارات فجننها من النوعية الش ال تكون بها خماطرة كبرية وقد تكون
هذه السياسة حكيمة بعض الشيء من حيث الوضع املالي واالقتصادي
العاملي وكذلك الوضع الذي مرت به الدول العربية والبحرين .خضعت مجيع
صادرات مملكة البحرين من النفط اخلام املنت من حقل أبو سعفة لكقتطاع
خكل الفرتة من  2112إىل 2122م ،فيما عدا مبيعات شهر ديسمرب 2112م21 ،
وذلك بسبب اخنفا

أسعار النفط يف ذلك الشهر إىل أقل من  41دوالرًا

للربميل ومبعدل  36623دوالرًا للربميل الواحد .مل تستقطع أي مبالغ من
إيرادات النفط املنت من حقل البحرين خكل أي من السنوات اخلمس املاضية
ومنذ بدء تنفيذ القانون؛ بسبب أنها ال تصدّر على شكل نفط خام بل يتم
تكريرها يف املصفاة ثم يتم تصديرها كمشتقات نفطية .وحبسب القانون 25
ــ كما تعلمون ــ فجنن األمر خي

الربميل الذي يكون سعره أعلى من 41

دوالرًا ،و صوص النفط اخلام الذي يصدر إىل اخلارج يقتطع دوالر عن كل
برميل .مل يتم احتساب أي مصاريف عمومية وإدارية على حساب االحتياطي
خكل السنوات اخلمس األوىل .وتبني للجنة أنه مل ينشأ اجلهاز الفين اإلداري
املتلص

بعد ،حبسب القانون أو الكئحة املنظمة ،فمازال هناو تدرج يف 21

إنشاء اجلهاز وعمل املعنيني مع ديوان اخلدمة املدنية ،وهناو هيكل إداري
ولكن مل يطبق ،وهناو رئيس تنفيذي .حيث إن تقرير ديوان الرقابة املالية
واإلدارية املرفق هو تقرير مهين فقط وليس تليليًا فليس متوقعًا منه أن
يكشف عيوبًا يف كيفية استثمار أموال الصندوق ،لذا بات من الضروري
وجود جهة تراجع السياسة االستثمارية للصندوق ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا وبناتنا
الطلبة والطالبات مبدرسة حوار الدولية ومرافقيهم ،متمنني هلم االستفادة
ودوام التوفيق والنجاح ،وأن يوفقهم اهلل تعاىل يف مسرية تصيلهم العلمي
ليستشرفوا آفاق املستقبل

طى ثابتة وهمة عالية وعزمية صادقة ،ليسهموا 5

بعد ذلك يف بناء وطنهم وخدمة جمتمعهم وإعكء شأن أمتهم ،فأهكً وسهكً
بهم مجيعًا يف جملس الشورى .هل هناو مكحظات؟ تفضل األ مجال حممد
فلرو.
21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مكحظتان على تقرير اللجنة واحلسابات
اخلتامية .من يقرأ تقرير اللجنة يف الصفحة  2والصفحة  325سيجد أن اإلخوة
أعدوا كشفًا بقيمة االستقطاع وإيرادات الفوائد ،ومن يقرأ الكشف بدون
الرجوع إىل احلسابات يعتقد أن الصندوق حقق ــ مثكً ــ يف عام 2122م ما

جمموعه  565116111دوالر على قطاعات بــ  451مليونًا ،ومعنى هذا أن هناو 25
عائدًا يقدر حبوالي  9أو  ،%21يف حني أن املكيني اخلمسة هي على إمجالي
املبلغ املستثمر البالغ  221مليون دوالر ،والعائد الذي جننيه اآلن حبسب ما هو
مبني هو حوالي  .%265أتفق على أنه جيب أن يكون هناو توط ،ولكن
عندما أبقي أكثر من  211مليون من أصل  221مليونًا يف حسابات جارية فجنن
هذا ال يعد استثمارًا ،التحوط جيد ولكن عندما أجلأ إىل وضع  211مليون 21
دوالر يف حسابات ودائع فكأن اإلخوة بالفعل ال يريدون أن يستثمروا هذه
األموال يف أسواق االستثمار والفرص االستثمارية الكثرية ،وصحيح أن هناو
تذبذبًا وخماطر ولكن كل عمل فيه خماطر وإال مل ننشئ سوقًا نستثمر
فيها أموالنا ،فاآلن بعد كل هذا الوقت من عام  2112إىل 2122م ،أي على
مدى  5سنوات حققنا  23مليونًا من الـ  223مليونًا ،أعتقد أن هذه السياسة 25
متحفظة جدًا وال أعتقد أن هذا كان اهلدف من إنشاء هذا الصندوق ،وحنن
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نعرف أن حجم االستقطاع صئري ــ دوالر على كل برميل ــ ولكن ارتأينا أن
نعززه بعوائد استثمار .أنا ال أتفق مع موقف اإلخوة يف الصندوق وهو مبا أن
الصندوق غري جمدٍ فلم يؤسسوا جهازًا إداريًا وغري ذلك ،وليست لدي
مشكلة ،أصرف وآتي مبوظفني وخرباء لكي يستثمروا هذه األموال بدالً من
أن أضعها يف حسابات ودائع ثابتة ،ويف احلقيقة ال أعرف تفاصيل عن 5
اهليكل اإلداري ،من يدير هذه االستثمارات؟ وأعتقد أن على اإلخوة أن
يزودونا باملعلومات ،ما هو اجلهاز االستثماري الذي يدير هذه االستثمارات؟
وما هو دور اللجنة الش مت اقرتاح تشكيلها ومل جتتمع؟! ومتى سوف جتتمع
هذه اللجنة؟ وأنا يهمين أن أعرف كم مرة اجتمع جملس اإلدارة لكي يناقش
أوضاع هذا الصندوق؟ وباختصار فجنن أسئلش هي :كم مرة اجتمعوا؟ ما هو 21
دور اللجنة؟ ومن يدير هذه األموال؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األ مجال فلرو يف كل ما ذهب
إليه من نقاط .بداية نسجل شكرنا لإلخوة يف جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية على تقريرهم ،فهم أعطونا خكصة االستفسارات الش مت
إيرادها للوزارة املعنية لإلجابة عنها؛ ونعلم متامًا أيضًا أنه كانت هناو 21
استفسارات يف اللجنة بنوا على أساسها العديد من املكحظات الش جند أنها
مهمة جدًا يف هذا اجملال ،وخاصة أننا بدأنا يف عام 2116م ــ عندما أُقر هذا
القانون ــ باحتساب احتياطي األجيال القادمة؛ وحنن نعلم متامًا أن سياسات
الدول كلها قائمة على ضمان محاية األجيال القادمة من خكل مثل هذه
القوانني الش تلزم باستقطاع إيراد معني ،وحبسب القانون الصادر فجننه يتم 25
استقطاع دوالر واحد عن كل برميل نفط تزيد قيمته على  41دوالرًا إذا مت
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 36

2123/22/2م املضبطة 6

تصديره إىل اخلارج .بالنسبة إىل األموال الش مت استثمارها بطريقة الودائع
سواء قصرية أو طويلة األجل ،فجننه حبسب ما هو موجود يف التقرير على سبيل
التفصيل باإليراد والفائدة الناجتة عنها قد ال حنقق ما نطمح إليه من إنشاء
مثل هذا الصندوق ،وتوفري موارد تكون مُشئلة هلذا الصندوق وإدارة يف
الوقت ذاته .أنا أتفق مع ما قاله األ مجال فلرو يف أنه البد أن يُصرف من 5
أجل توظيف جهاز إداري ،وخاصة أن مصرف البحرين املركزي مشكورًا
تـمل إدارة هــــذا الصندوق ــ من الناحية اإلدارية ــ لعدم توافر جهاز إداري
يقوم بجندارة احلساب االحتياطي ،وحبسب ما استنتجناه من املوجود أمامنا أنه
مت تمل أعباء اإلدارة من قبل مصرف البحرين املركزي من دون أن تكون
هناو كُلفة مالية هلذا اجلانب .بالنسبة إىل ما انتهى إليه اإلخوان من 21
مكحظات مذكورة ،حنن درجنا على أن يُبعث احلساب اخلتامي ويُنظر يف
جملس النواب ثم يف جملس الشورى ،وحبسب القانون فجننه يُعر

وتُبدى عليه

مكحظات ثم تعتمده احلكومة ،وحنن نعرف أن تقرير احلساب اخلتامي هذا
مل يوافق عليه جملس النواب وأتت اللجنة يف جملس الشورى باملوافقة عليه
وإقراره ،ونعلم أن كك اجمللسني يبديان مكحظاتهما يف هذا اجلانب؛ واآللية 25
الش نأملها يف املستقبل معالي الرئيس هي أال ينتهي عمل جلنش الشؤون
املالية واالقتصادية يف جملسي الشورى والنواب ــ أيًا كان ما تنتهي إليه سواء
باملوافقة أو الرفض ــ إىل جمرد مكحظات تُنشر يف اجلريدة الرمسية للعلم
بها؛ حنن نأمل من باب التعاون بني السلطتني أن تقوم احلكومة أيضًا
باالجتماع مع اللجنتني لبحث اوجه هذه املكحظات ،وكيفية العمل مبوجبها؛ 21
وخاصة أنه يف اللجنتني دائمًا ما يكون هناو أشلاص أصحاب اختصاص يف
االقتصاد وهلم كذلك حق االستعانة باخلربة االقتصادية ،وهذه اآلراء لن تُبنى
على عمل تشريعي حبت ،ولكنَّ فيها جماالً ختصصيًا ،وأنا أجزم بأنه البد
من االستفادة من هذه املكحظات بشكل عملي صحيح ،ألننا نستهدف رفع
مستوى ما حنفظه لألجيال القادمة ،وتسني جمال إدارة مثل هذه الصناديق 25
مبوجب القوانني الش تدير هذه العملية ،وبالتالي هذا النجاح سيكون جناحًا
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حكوميًا تشريعيًا يف الوقت ذاته ،ألننا استطعنا أن نُفعّل مثل هذه الصناديق
الش مت تأسيسها مبوجب التشريع .حنن مع االستثمارات املضمونة ،فنحن ال
ندخل إال يف جمال استثمارات مضمونة ،ولكن ينبئي التوسع يف جماالت
هذه االستثمارات من خكل خرباء متاح هلم العمل حبرية؛ وال يوجد ما مينع من
أن يتم يف املرحلة األوىل ــ كما قال األ مجال فلرو ــ الدفع لكستفادة من 5
اخلربات الوطنية يف هذا اجملال لتحسني هذا الوضع مستقبكً .يف النهاية
أؤكد أن مكحظات جلنش الشؤون املالية واالقتصادية يف اجمللسني ينبئي أال
يُؤخذ منها شكلها وما ن

عليه القانون من نشرها يف اجلريدة الرمسية،

ولكن نريد أن تستثمر احلكومة ما بذله األعضاء من جهد يف إعداد
تقريرهم يف كيفية تسني األداء يف هذا الصندوق ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
25

العضو الدكتور عبدالعزيز حس أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا عضو يف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
وأتفق مع ما جاء يف التقرير ولكن أود أن أوضح أننا نتفق متامًا مع ما قاله
األ مجال فلرو ،وأيضًا نود أن نقول إننا أثرنا املكحظات كافة ،وأبدينا
قلقنا من االسرتاتيجية املتبعة يف االستثمار ــ ورمبا يوضح األ رئيس اللجنة

أكثر يف هذا الشأن ــ وعدم وجود جهاز متلص  ،والتفسري الذي حصلنا 21
ُدمَ لنا هو أنه إذا شُكِّلَ جهاز استثمار فستكون هناو كُلفة
عليه والذي ق ِّ
مالية؛ وحنن نعرف أن هناو شركات متلصصة يف إدارة األموال ،والبد من
االهتمام بهذا املوضوع ،البحرين دولة استثمارية ،والقدرات االستثمارية
موجودة ،فهناو بنوو استثمارية وهناو شركات تدير األموال ،ويف كل
البنوو هناو ( )private investmentوميكن أن يقوموا بهذا الدور ،وأعتقد أن 25
هناو العديد من الشركات الش ميكن أن تُستلدم إذا كنا ال نريد أن ننفق
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أمواالً على جهاز إداري؛ لكن احلقيقة حاليًا أن اجلهاز هو عبارة عن جمموعة
من املوظفني ــ مع كل االحرتام والتقدير ــ من ذوي الرُتب العليا ــ رمبا بعضهم
برتبة وكيل وزارة مساعد ــ ولكنّ مشاغلهم املتعددة ال تتيح هلم فرصة لكي
يركزوا على هذا املوضوع تديدًا .إذا نظرنا إىل اجلدول الذي أبرزته اللجنة
ــ والذي انتبه إليه األ مجال فلرو ــ فسنجد أن النقد لدى البنوو يصل يف 5
عام 2122م إىل  212مكيني وهي كلها ودائع نقدية قصرية األجل ،والودائع
النقدية ــ كما تعلمون معالي الرئيس ــ لن تصل منه على أكثر من  2أو 265
أو  %2أرباح ألنها وديعة يستفيد منها البنك ،وهذه حتمًا اسرتاتيجية يُمكن أن
ختدم قطاع البنوو التجارية يف البحرين ،لكن هل هذا هو اهلدف من
صندوق احتياطي األجيال القادمة؟! بالطبع ال ،احتياطي األجيال القادمة يُراد 21
له أن يُستثمر استثمارات طويلة مبعدل عائد على االستثمار أعلى من ،%265
ألنه جيب أال يتم اخللط مُطلقًا بني استثمارات هيئة التأمني االجتماعي
وصندوق احتياطي األجيال القادمة ألن هيئة التأمني االجتماعي لديها
مطالبات آنية ،وبالتالي ال ميكن ربط استثمارات هيئة التأمني االجتماعي
مبشاريع استثمارية ضمن حمافظ استثمارية طويلة األمد ،لكن االستثمار يف 25
هذا الصندوق تديدًا حيتاج إىل الربط باستثمارات طويلة األمد ليس فيه
خماطر ألنه ليست هناو مطالبات آنية يف أجل قصري .أعتقد أن االسرتاتيجية
املُتبعة ليست دقيقة ،ومادام أنه ليس هناو جهاز يُفكر يف هذا املوضوع
فسنظل نواجه املُشكلة نفسها .حنن نقرتح أن تتم االستعانة بشركات إدارة
األموال ــ وهناو شركات عديدة مستقرة يف البحرين ــ وأعتقد أن األ مجال 21
فلرو يُمكن أن يتحدث يف هذا املوضوع أكثر؛ أنا لدي خربة يف هذا اجلانب
وال نريد أن نذكر هذه األمساء هنا حتى ال نثري احلساسيات ،ولكن هناو
شركات متلصصة تقدم خدمة للمستثمرين بأفضل ما يُمكن؛ لدينا مبالغ
هائلة تقدر بـ  212مكيني دوالر مُجمدة يف البنوو ،صحيح أنها تُفيد البنوو،
ولكنها ال تُفيد أصحاب احلق وهم األجيال القادمة ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ نوار علي احملمود.

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل اللجنة على التقرير 5
املميز .أنا أتفق مع ما ذكرته اللجنة يف توصيتها الثامنة من أنه بات من
الضروري وجود جهة تراجع السياسة االستثمارية للصندوق ،حنن يف الواقع
نقوم بادخار أموال لألجيال القادمة ،ولكن من جهة أخرى هناو دَين عام
وخدمة للدين العام ،والنسبة الش حنصل عليها من ودائع صندوق احتياطي
األجيال القادمة تقريبًا هي  2إىل  %265بينما خدمة الدين العام والفائدة الش 21
نسددها على الديون هي  2إىل  ،%265لذلك أعتقد أنه البد أن تكون هناو
جهة تراجع السياسة االستثمارية وتفاضل بني االستثمارات املوجودة ،أعين
بني االستثمار يف أموال األجيال القادمة وخدمة الدين العام .أعتقد أننا
خاسرون إذا كانت قيمة خدمة الدين العام  %265بينما مردود استثمار أموال
25

األجيال القادمة  %2فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
21

العضو حممد حس الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املبالغ الش تضاف إىل احتياطي األجيال
القادمة مرتبطة حبجم الصادرات من النفط اخلام عن كل سنة ،ولذلك
متنيت أن يُضمّن يف تقرير اللجنة حجم الصادرات ،واملعدل اليومي لصادرات
البحرين من النفط اخلام حتى يُمكن للمكحظ أن يُقارن بني ما يدخل وبني

حجم الصادرات ،فهل من املمكن أن تعطينا اللجنة حجم الصادرات واملعدل 25
اليومي بالربميل من النفط اخلام خكل عام 2122م؟ وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناو بعض التساؤالت الش لن أتطرق إليها 5
ألنه من املفرو

أن جتيب عنها احلكومة ،وخاصة استفسارات األ مجال

فلرو ،ولكن هناو نقطة أثارها يف جدول االقتطاعات حول مبلغ إيرادات
الفوائد عن عام 2122م والبالغ  565626542دوالرًاوتفصيل هذا املبلغ موجود،
وبالفعل يف كل سنة يأتي اجملموع شامكً ما هو متجمع من قبل ،وحنن نعرف
السوق وأن الودائع يف البنوو اآلن يكون رحبها منلفضًا ،وألن  %25من 21
أموال االحتياطي موجودة على صورة ودائع فجنن العائد يكون منلفضًا جدًا.
إذا رجعنا إىل البيان الداخلي فسنجد أن هذا املبلغ يتكون من إيرادات
الفوائد وعوائد صناديق االستثمار ،ولكن إذا أخذنا املبلغ كامكً ــ أي
جمموع السنوات اخلمس ــ وجدنا أن مجلة إيرادات الفوائد تبلغ 2366416113
على رأس املال قبل االستقطاعات والبالغ  221مليونًا فسنجد أن هذه النسبة 25
تُعادل  %562تقريبًا ،وأنا أعتقد أن هذه نسبة متحفظة ،وهذا معدل عام خكل
السنوات اخلمس املاضية .النقطة األخرى الش أثارتها األخت دالل الزايد،
واملتعلقة بأنه صحيح أن اإلخوة يف جملس النواب رفضوا احلساب اخلتامي
ولكن عند العودة إىل التقرير سنجد أنهم مل يبينوا ما هي األسباب ،ورمبا
السبب الوحيد هو عائد االستثمار ،هذا ما نفهمه ،ولكنهم مل يبينوا هذا 21
السبب .بالنسبة إىل النقطة الش أثارها األ الدكتور عبدالعزيز أبل ،أقول إن
اللجنة مل تئفل عن هذا املوضوع وتعرف أن هناو عدم تفاهم ما بني وزارة
املالية ممثلة يف إدارة االستثمارات وديوان اخلدمة املدنية يف توظيف اهليكل
الوظيفي ،واآلن ال يوجد إال هيئة ثكثية ــ كما يقول اإلخوان يف وزارة املالية ــ
وضعت اسرتاتيجية استثمارية ،ولكن مل تقر حبسب الظروف االقتصادية 25
املوجودة ــ وكما يقولون اجليوسياسية ــ وهلذا وجهت اللجنة سؤاالً إىل وزارة
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املالية تقول هلا :نظرًا لعدم تعيني جهاز إداري للصندوق ،هل فكر جملس
إدارة الصندوق يف التعاون مع املؤسسات االستثمارية األخرى يف البحرين؟
ولكن لألسف الشديد فجنن وزارة املالية هربت من هذا السؤال وأجابت عن
عدم تشكيل اهليكل اإلداري! ماذا تفعل اللجنة بهذا الشأن؟ أعتقد أن هناو
سؤاالً وجهه األ حممد حسن السرتي

صوص أسعار النفط ،هذا السؤال 5

أيضًا وجهته اللجنة إىل وزارة املالية ،ولكنها مل تصل على جواب عنه،
بينما أجابت عن املبالغ احملصلة ،والسؤال كان

صوص سعر برميل

النفط ،وعن عدد الرباميل ،ولكن وزارة املالية مل جتب عنه ،ومل جتب عن
تفاصيل املبالغ احملولة إىل صندوق احتياطي األجيال القادمة ،ومل جتب أيضًا
عن تفاصيل مبيعات حقل أبوسعفة .اللجنة التفت إىل هذه املكحظات ووجهتها 21
إىل وزارة املالية ولكنها مل تتلقَ ردًا عليها من وزارة املالية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.
25

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اإلخوة واألخوات على مجيع
املكحظات بالنسبة إىل تقرير اللجنة .كل ما ذكر اليوم يف اجللسة مت
تضمينه بصور أو أخرى ضمن املكحظات الثماني الش ذكرناها يف التقرير.
املكحظة الثامنة من التقرير هي أهم املكحظات ،واليوم حنن بصدد دراسة 21
احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة ،والتأكد من أن حساب
البيانات ،واإلرادات ،واملصروفات وغري ذلك مت وفقًا للمعايري الدولية ،وانتهت
املهمة إىل أنه مل يكن هناو جتاوز .لألسف اليوم ديوان الرقابة املالية
واإلدارية ينظر إىل حساب مثل حساب احتياطي األجيال القادمة بنفس النظرة
الش ينظر فيها إىل باقي وزارات الدولة اخلدماتية للتأكد من أنه ليس هناو 25
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أي نوع من التجاوز ،بينما يف هذا احلساب جيب أن تكون هناو نظرة
تليلية خمتلفة عن الوزارات اخلدماتية ،حيث إن هذه الوزارات ليست
موجودة بهدف الرحبية أو العائد ،أما حساب احتياطي األجيال القادمة ،فجنن
اهلدف من ورائه هو أن يكون هناو عائد جمدٍ حبسب ما جاء يف املرسوم
بقانون املعين بجنصدار هذا احلساب ،وأن تتحقق الئاية من وجوده .لألسف 5
حنن نعتقد أنه ال يكفي وجود تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية بالنسبة
إىل حساب احتياطي األجيال القادمة بالصورة نفسها الش أتينا بها ،بل جيب
أن يكون هناو مرفق آخر يعطينا نوعًا من االنطباع حول هل حقق هذا
الصندوق العائد منه؟ وأن يكون هناو تليل لكستثمارات املوجودة ،وكما
ذكر اإلخوة أن التقرير ال يعطي انطباعًا صحيحًا حول أن استثمارات 21
الصندوق صحيحة ،وأشكر اإلخوة واألخوات على مكحظاتهم ،وأمتنى
املوافقة على توصية اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولو ة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أرغب يف الككم ،ولكن يف األخري
عندما مسعت بعض مداخكت اإلخوة أحسست بأننا أمام صندوق مبليارات
الدوالرات ،وامسه صندوق احتياطي لألجيال القادمة ،ولو نظرنا إىل قيمته 21
لوجدنا أن قيمته جدًا ضئيلة بالنسبة إىل ميزانية الدولة ،ولو قارناه بدولة
أخرى مثل دولة الكويت الشقيقة لوجدنا أن املبالغ املرصودة له ضئيلة جدًا،
حيث إن املبالغ الش مت رصدها هلذا الصندوق مل تضاهِ ميزانية أضعف وزارة
من الوزارات .أمتنى أن ينظر إىل هذا الصندوق نظرة جادة يف املستقبل،
والعمل على زيادة موارده ،وزيادة اعتماداته لكي يطلق عليه حبق صندوق 25
احتياطي األجيال القادمة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فلرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح لأل خالد املسقطي ــ عندما 5
ذكر أن ديوان الرقابة املالية واإلدارية جيب أال يتعامل مع حساب احتياطي
األجيال القادمة كأي حساب آخر ــ أن عمل ديوان الرقابة املالية واإلدارية
حمصور بقانون تأسيسه ،وعمله هو تدقيق البيانات املالية للهيئات واملؤسسات
احلكومية .حنن مل حنصل على نسلة من خطاب اإلدارة الذي كان يتضمن
بعض املكحظات التفصيلية عن أداء صندوق احتياطي األجيال القادمة21 ،
وأمتنى على اللجنة يف العام القادم أن تطلب من الصندوق نفسه أن يزودها
ليس باحلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة ،وإمنا مبا يسمى

طاب

اإلدارة لضم مكحظاتهم حول نقاط الضعف ،وعن مستوى األداء وغري ذلك.
األ حسن اجلكهمة واإلخوة يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية ليسوا مسؤولني
عن تقييم أداء الصندوق ،وإمنا دورهم هو تدقيق حسابات هذا الصندوق25 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

21

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األ مجال فلرو أساء فهم ما كنت
أقصده .ديوان الرقابة املالية واإلدارية يُشكر على أداء واجبه حبسب ما هو
متوقع منه ،ولكن أحببت أن أذكر أنه ليست مهمة ديوان الرقابة املالية

واإلدارية إعطائي نظرة بالنسبة إىل هل أدى صندوق احتياطي األجيال القادمة 25
الئر

منه بالنسبة إىل االستثمارات والعائدات أم ال؟ وأتفق مع األ مجال

فلرو حول أن تقييم الصندوق ليس من مسؤوليات ديوان الرقابة املالية
واإلدارية .وبالنسبة إىل نشاط اللجنة ،أعتقد أن نشاطها حمصور فيما حيال
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إليها من معلومات من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،باإلضافة إىل بيانات
اجمللس وليس خطاب اإلدارة الذي يأتي من ديوان الرقابة املالية واإلدارية إىل
صندوق احتياطي األجيال القادمة ،والبد أن يفي احلساب املعرو

بكل

املعايري الدولية ،وحنن متفقون معهم ،ولكن هناو أمر آخر مهم وهو أننا
لسنا مع العائد الذي حققوه من وراء هذه البيانات ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إخوان قبل أن أعطي الكلمة لإلخوة يف وزارة املالية ،وأنا
على املنصة لدي مكحظة بسيطة مل يتطرق أحد إليها من خكل مداخكتكم
وهي أن هذا الصندوق هو لألجيال القادمة ،والعائد عليه هو  ،%2ونسبة 21
التضلم هي  %3وقد تصل إىل  %4أو  %5سنويًا ،وهذا يعين أن هذا الصندوق
تقل قيمته سنة بعد أخرى ،وقد جند بعد  21سنة أن القيمة الشرائية هلذا
الصندوق ال تكفي حتى لتئطية احتياجات آنية ومستعجلة ،واخلطورة يف هذا
املوضوع هي

صوص كيف نستطيع أن نؤمن استثمارًا آمنًا ونرفع العائدات

حبيث حنافظ ــ على األقل ــ ومع صئر هذا املبلغ على القيمة الشرائية هلذا 25
االحتياطي الذي هدفه نبيل ،وبالتالي أنا أعتقد أنه جيب أن تكون هناو
إعادة نظر يف موضوع استثمار وتنمية أموال هذا الصندوق بشكل سليم من
دون التعر

إىل أي خماطر ،وأنا اآلن يف نهاية هذا الككم وللرد على

تساؤالت الكثري من اإلخوة األعضاء أعطي الكلمة لإلخوة ممثلي وزارة
املالية .تفضل األ إبراهيم حممد أبل مدير إدارة شؤون األمكو احلكومية 21
بالوكالة بوزارة املالية.

مدير إدار ة شؤون األمالك احلكومية بالوكالة بوزار ة املالية:
شكرًا معالي الرئيس ،نشكرو سعادتكم إلتاحة الفرصة لوزارة
املالية لبيان ما ورد من مكحظات .صندوق احتياطي األجيال القادمة شُكل 25
يف سنة 2116م وفقًا لقانون ،وإعماالً للمرسوم الصادر يف سنة 2112م مت
تشكيل مواد البناء للمجلس ،ومنذ عام 2116م وإىل اآلن مرت أزمات
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اقتصادية كثرية على املنطقة ويف األسواق العاملية إال أن الصندوق يعد من
املؤسسات الوحيدة الش حافظت على رأس املال من دون أي خسارة تذكر
مقارنة باملؤسسات املالية األخرى ،وكانت البيانات واضحة ،واملكحظات
الش مت التطرق إليها هي حول أن العائد الكلي يقدر بــ  ،%2بينما يف األصل
العائد من مجيع االستثمارات يعادل  .%5وزارة املالية كانت تتابع مع ديوان 5
اخلدمة املدنية إقرار اهليكل اإلداري إلنشاء صندوق احتياطي األجيال
القادمة ،حيث مت اعتماده يف عام 2122م ،ووزارة املالية تقوم بالبحث عن
كوادر إلنشائه ،ولكن اهليكل التنظيمي يف طور إعداده ويف طور إعداد
الكوادر ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن تكون لدينا مكحظة يف مضبطة 25
جلسة اليوم ،وكنت أمتنى أن يكون هناو من يعكس اهتمام الدولة من
الوزارة املعنية حبضور هذه اجللسة ،وخاصة أننا أتينا باالستفسارات كافة
الش طرحت من قبل اللجنة للوزارة املعنية ،ومل حنصل على كل اإلجابات
وخاصة يف ظل أن جملس النواب قراره صدر بعدم اعتماد حساب احتياطي
األجيال القادمة ،وكنت أمتنى أن يكون لدينا حضور يدل على مستوى 21
اهتمام الدولة بهذا احلساب .وامسحوا لي ــ مع كل احرتامي للحاضرين ــ فجنن
هناو تساؤالت مل تتم اإلجابة عنها أثناء اجتماعات اللجنة وطرحت أثناء
اجللسة اليوم؛ لذا أمتنى أن تكون هذه الرسالة واضحة بوجوبية وأهمية
حضور أصحاب الشأن لإلجابة عن استفسارات األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مقررة اللجنة.
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25

العضو الدكتور ة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا استمعت جلميع اآلراء سواء من أعضاء
اجمللس أو من أعضاء اللجنة ،وامللل

أن هناو توافقًا بني رأي اللجنة

ومكحظات األعضاء .اللجنة ترى أن السياسة االستثمارية منلفضة جدًا،
وترى أيضًا أن هناو داعيًا لوجود جهازين فين وإداري للهيكل التنفيذي5 ،
حيث إن اهليكل اإلداري أُقر يف 2122/6م ،ولكن مل نفهم ملاذا مل يتم
تنفيذه وتوظيفه حبسب اهليكل اإلداري املقر من ديوان اخلدمة املدنية؟
وأيضًا اقرتحت اللجنة ــ كما ذكر األ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن تكون
هناو جهات استشارية ،وشركات تساعد وتعطي استشارة بالنسبة إىل
استثمارات الصندوق .كل هذه النقاط الش ذكرتها اللجنة متفقة فيها مع 21
األعضاء بصورة عامة ،وللمجلس القرار األخري ،وأذكركم بأن جملس
النواب رفض اعتماد هذا احلساب مع أن جلنته قبلته ،بينما اجمللس رفضه
بسبب السياسة االستثمارية! والقرار يعود إىل جملسكم املوقر ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل التصويت على توصية اللجنة ،وبعد النقاش اجليد هل
تود اللجنة أن تسرتد تقريرها لتعيد النظر فيه وتضمينه بعض اآلراء الش
أوردها اإلخوان ،ومن ثم طرحه على اجمللس حتى يأخذ اإلخوة يف وزارة املالية
بعني االعتبار ما ورد من مكحظات ،أم تعتقدون أن تقريركم كافٍ ووافٍ
وليس هناو داعٍ إلعادته إىل اللجنة؟ تفضل األ خالد حسني املسقطي.

21

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن دائمًا نتمنى أن يكون لدينا انعكاس ملا
يتوجه إليه اجمللس من مكحظات ،ومهمة اللجنة هي أن يكون هناو نوع من
االعتماد ،وهناو مكحظات تطرح يف اجتماعات اللجنة ،وأعتقد 25
ــ من وجهة نظر شلصية ،والرأي يف آخر املطاف هو رأي اجمللس ــ أن مثاني
مكحظات ذكرناها يف التقرير وهي فعكً تعكس بصورة أو أخرى ما ذُكر
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اليوم يف اجمللس ،وأعتقد أنه جيب أن تكون املوافقة على توصية اللجنة
باعتماد املكحظات الش ذكرت ،وخاصة أن لدينا ما ذكر أثناء اجللسة وهو
مبثابة إضافة إىل املكحظات املوجودة ،وقد تكون املكحظة الثامنة قد حازت
على اهتمام أكرب من قبل اإلخوة أعضاء اجمللس ،وجيب إعادة النظر يف من
يستثمر أموال هذا الصندوق .أعتقد أن التقرير وافٍ ،ويعكس مكحظات 5
اإلخوة أعضاء اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أنور علي األنصاري مدير إدارة الرقابة واملتابعة
21

بوزارة املالية.

مدير إدار ة الرقابة واملتابعة بوزار ة املالية:
شكرًا معالي الرئيس ،أحببت أن أبلغ اإلخوة األعضاء ومعاليكم بأن
ما ورد لوزارة املالية من مكحظات مت إرسال الرد عليها ،وستؤخذ مكحظات
اللجنة القيمة و بعني االعتبار وفقًا لآلليات الدستورية ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن اإلخوة يف اللجنة يعتقدون أن كل ما تقدمت به وزارة
املالية من مكحظات موجودة يف التقرير ،هل هناو مكحظات أخرى؟
21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
25

العضو الدكتور ة ندى عباس حفاظ:
شكرًا ،يف ضوء املناقشات واآلراء الش أبديت أثناء دراسة احلساب
اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية 2122م ،وبعد تدقيقه من قبل
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