 .3معالي الشيخ أمحد بن حممد ل خليفة وزير املالية.
 .3الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلديات والتخطيط
العمراني.
كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:

5

 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 2السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 3السيد أسامة أمحد عثمان املستشار القانوني.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.

21

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة املالية:
- 2السيد نواف هاشم السادة مدير ضرائب املؤسسات.
 - 3السيد عدنان عبدالوهاب بسحاق رئيس قسم اإليرادات العامة.
 - 3السيدة رغدان صاحل عبدالرسو حملل مالي أو .

25

 من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
السيد سلمان عبدالنيب اخلزاعي الوكيل املساعد لشؤون الزراعة. من وزارة العمل:
- 3السيد مجا عبدالوهاب قاروني خبري سوق العمل.
- 3الدكتور عبدالباسط حممد عبداحملسن املستشار القانوني.
 من جملس التنمية االقتصادية:
الشيخ حممد بن عيسى ل خليفة الرئيس التنفيذي للمجلس.جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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31

 من هيئة تنظيم سوق العمل
 السيد أسامة عبداهلل العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة. من صندوق العمل (متكني):
- 2السيد محد حييى حممد رئيس جملس اإلدارة.
- 3السيدة سهى سعيد كرزون نائب الرئيس للمالية والدعم.

5

 من اهليئة الوينية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية:
 أمحد عبدالسالم حافظ املستشار القانوني.كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد 21
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
العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
25

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الثامنة من دور االنعقـاد العـادي
الرابع مـن الفصـل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـتالوة أمسـاء األعضـاء املعتـذرين
والغائبني عن اجللسة .تفضـل األ عبـداجلليل ببـراهيم ل يريـ األمـني العـام
31

للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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أصحاب السعادة األعضاء :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ل خليفة،
والدكتورة عائشة سامل مبارك ،وأمحد ببراهيم بهزاد ،ومجيلة علي سلمان
للسفر يف مهمة رمسية بتكلي

من اجمللس ،وببراهيم حممد بشمي

الرتبايات مع جهة رمسية أخرى ،وسعود عبدالعزيز كانو ،والدكتور
عبدالعزيز حسن أبل ،وخالد عبدالرسو ل شري

للسفر خارج اململكة5 ،

وخليل ببراهيم الذوادي للسفر خارج اململكة ألداء مناسك العمرة ،وحممد
هادي أمحد احللواجي لظرف صحي يارئ ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا21 .
وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تقر املضبطة كما وردت بليكم .لدينا بيان مبناسبة قرب حلو
العام امليالدي اجلديد وعيد امليالد اجمليد ،تفضل األ عبداجلليل ببراهيم
ل يري األمني العام للمجلس بقراءته.
31

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة قرب حلو العام
امليالدي اجلديد وعيد امليالد اجمليد :مبناسبة قرب حلو العام امليالدي
اجلديد يطيب لنا يف جملس الشورى رئيسًا وأعضاءً وأمانة عامة أن نرفع
أمسى ليات التهاني والتربيكات بىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد 35
بن عيسى ل خليفة ملك البالد املفدى ،وبىل صاحب السمو امللكي األمري
خليفة بن سلمان ل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر ،وبىل صاحب السمو
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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امللكي األمري سلمان بن محد ل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األو لرئيس جملس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم ،وبىل شعب البحرين
الكريم والعامل أمجع ،داعني املوىل العلي القدير أن يكون عامًا حافالً
بالعطاء واإلجنازات للسري حنو حتقيق التطلعات على الصعد كافة اليت
نسعى بليها مجيعًا من أجل مزيد من التطور والنماء .كما ال يفوتنا أن نتقدم 5
ــ مبناسبة أعياد امليالد اجمليدة ومولد السيد املسيح عيسى عليه السالم ــ
بأحر التهاني والتربيكات بىل مجيع بخواننا املسيحيني يف مملكة البحرين
ودو العامل كافة ،داعني املوىل العلي القدير أن يعيد على مجيع املسيحيني
هذه املناسبة أعوامًا مديدة باخلري والربكات ،ومنتهزين هذه املناسبات
الكرمية لإلعراب عن لمالنا وتطلعاتنا يف أن تسود قيم اخلري والتسامح 21
واحملبة واإلخاء بني ب

البشر كافة ،وأن يعم األمن والسالم ربوع العامل،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضلي األخت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،بامسي وباسم مجيع الطوائ

املسيحية

البحرينية أتقدم جبزيل الشكر بىل معاليكم واإلخوة الزمالء على هذه
التهنئة الرقيقة مبناسبة عيد امليالد اجمليد ورأس السنة امليالدية ،كما أتقدم 31
يف هذه املناسبة جبزيل الشكر والعرفان بىل مقام حضرة صاحب اجلاللة
امللك محد بن عيسى ل خليفة حفظه اهلل ورعاه ،وبىل صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان ل خليفة رئيس جملس الوزراء املوقر ،وبىل صاحب
السمو امللكي األمري سلمان بن محد ل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األو لرئيس جملس الوزراء على ما يتمتع به مسيحيو البحرين مبختل
يوائفهم من حرية ممارسة شعائرهم الدينية واالحتفا بأعيادهم يف جوٍ
أسري محيم مبشاركة كرمية من بخواننا غري املسيحيني .بننا يف كل
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35

صلواتنا نشكر الرب على أننا ولدنا وترعرعنا يف هذا البلد اآلمن الذي يتمتع
شعبه الكريم منذ قديم األز مبكارم األخالق وتقبله لآلخر ،مما جعل
البحرين منوذجًا يُحتذى به يف التسامح والتعايش السلمي .وندعو اهلل أن يديم
هذه النعم على أهله الكرام ،وحيفظ اململكة من كل شر وينعم عليها
مبزيد من الرخاء والسالم واألمان بقيادة حكيمة من جاللة امللك حفظه اهلل 5
ورعاه ،وكل عام ومجيع أهل البحرين بأل خري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل ببراهيم ل يري

األمني العام 21

للمجلس بقراءتها.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى بليه جملس 25
النواب حو اآلتي :مشروع قانون بتعديل املادة ( )1من القانون رقم ( )22لسنة
2175م بشأن جوازات السفر .وقد متت بحالته بىل جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوي مع بخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع
قانون بتعديل املادة الرابعة من القانون رقم ( )3لسنة 3118م بشأن اهليئة
العامة للتأمني االجتماعي( ،واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 31
النواب) .وقد متت بحالته بىل جلنة اخلدمات مع بخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .واالقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة ( )331من قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2171م ،واملقدم من سعادة
العضو نانسي دينا بيلي خضوري .وقد متت بحالته بىل جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوي

مع بخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية35 ،

وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة
3122م بتعديل البند (هـ) من املادة ( )43من القانون رقم ( )21لسنة 3111م،
بشأن تنظيم سوق العمل .وأيلب من األ عبداجلليل عبداهلل العويناتي مقرر 5
اللجنة التوجه بىل املنصة فليتفضل.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أيلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:

21

هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

25

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )78

31

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصحاب السعادة اإلخوة واألخوات األعزاء35 ،
ناقشت اللجنة خال اجتماعاتها تقرير جلنة اخلدمات السابقة بشأن املرسوم
بقانون رقم ( )33لسنة 3122م بتعديل البند (هـ) من املادة ( )43من القانون
رقم ( )21لسنة 3111م بشأن تنظيم سوق العمل ،والذي يتأل
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ومادتني .تنص املادة األوىل منه على استبدا نص البند (هـ) من املادة ( )43من
القانون رقم ( )21لسنة 3111م بشأن تنظيم سوق العمل بالنص التالي:
«تستقطع اهليئة نسبة  %51من بمجالي الرسوم اليت حتصلها وتودع املبلغ
املستقطع يف احلساب العمومي للدولة يبقًا لإلجراءات اليت يتم االتفاق عليها
بني اهليئة ووزارة املالية» .وقد ايلعت اللجنة على مجيع مرفقات اللجنة السابقة 5
اليت تشتمل على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ،ورأي جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس ،ورأي غرفة جتارة وصناعة البحرين،
ووزارة املالية ،وهيئة تنظيم سوق العمل ،ومرئيات صندوق العمل (متكني)،
وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته ،ولراء ومالحظات املستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس .كما دعت اللجنة بىل اجتماعها السابع الذي عقدته 21
بتاريخ  22ديسمرب 3123م جلنة الشؤون املالية واالقتصادية اليت بدورها
أوضحت للجنة تأكيدها متسكها مبرئياتها اليت قدمتها بىل اللجنة السابقة
مؤكدة أهمية بقاء موارد صندوق العمل (متكني) كما هي ،وذلك لدور
متكني الرائد يف سوق العمل ،وخصوصًا يف وقوفها مع الكثري من
املؤسسات الصغرية وقت األزمة املالية وبيالقها الكثري من املشاريع التنموية 25
اليت وفرت فرص عمل كثرية للمواينني .أصحاب السعادة ،من خال
استعراض مشاريع متكني املذكورة يف تقرير اللجنة السابقة املرفق ،فإن
اللجنة استخلصت األهداف اليت يسعى الصندوق بىل حتقيقها وهي :أوالً:
املساهمة يف تنمية وتعزيز االقتصاد الوي  .ثانيًا :املساهمة يف تطوير القطاع
اخلاص جلعله حمرك النمو االقتصادي يف اململكة .ثالثًا :رفع كفاءة العما

31

البحرينيني ومقدراتهم اإلنتاجية وقدرتهم على املنافسة يف سوق العمل .رابعًا:
تهيئة البيئة املناسبة جلعل العامل البحري

اخليار األفضل للتوظي

من قبل

أصحاب العمل .خامسًا :تهيئة البيئة املناسبة لزيادة بدماج املرأة البحرينية يف
سوق العمل .سادسًا :توفري فرص عمل جديدة مناسبة للعما البحرينيني.
وحيث بن الصندوق قد أيلق مشروعات يصل بعضها بىل  21أو  25سنة ،مثل 35
التمويل امليسر ،وأن جمموع التزامات الصندوق خال السنوات القادمة من
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خال املشاريع اليت أيلقها الصندوق يبلغ  227مليون دينار .وقد أُخذ يف
االعتبار حصو الصندوق على  %81من الرسوم اليت حتصلها هيئة تنظيم
سوق العمل ،وعدم جتميد الرسوم الشهرية خال  24شهرًا يف العامني 3122م
و3123م؛ فإن جتميد رسوم سوق العمل والبالغ  21دنانري شهريًا عن كل
عامل منذ ببريل 3122م بضافة بىل تقليص نسبة دخل متكني من رسوم العمل 5
من  %81بىل  %51سيؤثر يف اخلطط والربامج املذكورة يف تقرير اللجنة
السابقة اليت يسعى صندوق العمل (متكني) بىل تنفيذها ،والذي وجد معها
الصندوق قلة موارده واليت سيضطر خالهلا بىل التقليل من خططه .وترى
اللجنة أن بقاء الصندوق أصبح أكثر ضرورة بالرغم من تعرضه بىل بعض
العثرات جراء األزمة اليت مرت بها البالد ،وتعثر بعض املؤسسات ،وصدور 21
قرار جملس الوزراء رقم ( )17لسنة 3123م بتعديل املادة األوىل من القرار رقم
 31لسنة 3111م بشأن الرسوم املفروضة على أصحاب العمل الستخراج
تصاريح العمل وجتديدها ورخص اإلقامة ألفراد عائلة العامل وصاحب العمل
األجنيب من احتساب رسم منخفض مقداره  5دنانري شهريًا عن أو  5عما
لدى صاحب العمل .ومع ذلك ترى اللجنة أن صندوق العمل يقوم مبراعاة 25
الضوابط واإلجراءات اآلتية :أوالً :رفع مستوى التدريب من خال التنسيق مع
اجلهات املعنية لتكون املخرجات متوافقة مع خطة متكني من أجل دعم
االقتصاد الوي  .ثانيًا :تقييم الربامج املطروحة يف السوق لتاليف السلبيات
املستقبلية واالستمرارية يف الربامج أو استبداهلا .ثالثًا :الرتشيد يف دعم
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خال مراعاة اجلدوى االقتصادية وااللتزام 31
بالقواعد القانونية اليت حتكم عمل الصندوق .وملا كان جاللة امللك محد بن
عيسى ل خليفة ملك مملكة البحرين ــ حفظه اهلل ــ قد منح السلطة
التشريعية حرية البت باملراسيم بقوانني مبا تراه مناسبًا ملصلحة الوين
واملواينني ،واحلرية يف تصحيح وضع ما يُعرض على السلطة التشريعية من
مشاريع قوانني ومراسيم بقوانني وغريها .ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة أن 35
استمرار سريان املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث سوف يؤثر يف
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اخلطط والربامج املرصودة من قبل صندوق العمل (متكني) ،وعلى األهداف
اليت تسعى ــ متكني ــ بىل حتقيقها .وعليه رأت اللجنة التوصية بعدم املوافقة
على املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 3122م بتعديل البند (هـ) من املادة ()43
من القانون رقم ( )21لسنة 3111م بشأن تنظيم سوق العمل ،واألمر معروض
5

على جملسكم املوقر ،وشكرًا.

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

21

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أشكر اللجنة على قرارها عدم
املوافقة على هذا املرسوم بقانون ،وقد سبق أن ناقشنا هذا املوضوع يف
جلسات سابقة واستعرضنا ما يقوم به صندوق العمل (متكني) من جهود
كبرية يف سبيل االرتقاء بأوضاع العمالة البحرينية املدربة؛ ليكونوا قوة 25
منافسة يف سوق العمل للعمالة األجنبية ،ليس هذا فقط بل بننا نشهد اليوم يف
مملكة البحرين منوًا مطردًا يف بنشاء املشاريع الصغرية وخاصة بالنسبة بىل
النساء ،وهذا كله بفضل القروض اليت تقدمها (متكني) باإلضافة بىل
التدريب ،وليس من خال التدريب فقط بل من خال بعداد الدراسات
ــ دراسات اجلدوى ــ والتمويل ملن يريد أن ينشئ مشاريع صغرية ،حيث شهدنا 31
خال األسبوعني املاضيني جتربتني جديرتني باالهتمام والتشجيع ،وهما:
مشروع جممع ريادات ،الذي قامت بافتتاحه صاحبة السمو امللكي األمرية
سبيكة بنت ببراهيم ل خليفة رئيسة اجمللس األعلى للمرأة ،وهو مشروع
رائد للنساء صاحبات املشاريع الصغرية ،وكلهن استفدن من (متكني) من
حيث القروض والتدريب ،وأيضًا هناك جممع لخر لنادي صاحبات األعما 35 ،
وهو جممع حاضن لنساء من أصحاب املشاريع الصغرية ممن استفدن من
(متكني) أيضًا؛ وما أريد أن أقوله هو أن ما تقوم به (متكني) اليوم من
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تشجيع للمشاريع الصغرية وتدريب سيجعل العمالة البحرينية قوة منافسة يف
سوق العمل ،كما أنه سيقلص نسبة البطالة وسيجعل القطاع اخلاص قوة
جاذبة للعمالة بدالً من الرتكيز على القطاع احلكومي؛ وفضالً عن هذا فإن
املبالغ املوجودة لدى (متكني) هي يف األساس مأخوذة ــ يف معظمها ــ من
القطاع اخلاص ،ولذلك جيب أن تعود بليه ال أن تذهب بىل خزينة الدولة .لذا 5
أرى أن القرار الذي اختذته اللجنة اليوم هو قرار صائب ،وأمتنى على اجمللس
املوقر أن يوافق على قرارها؛ حتى تستطيع (متكني) الوفاء بالتزاماتها ،وأن
تقوم بهذه الربامج اليت تعترب اليوم جتربة رائدة ومميزة ينبغي أن نشجعها ال أن
نتدخل لتقليص النسبة املتاحة هلا ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أتقدم بالشكر اجلزيل بىل اإلخوة 25
واألخوات رئيس وأعضاء جلنة اخلدمات على تقريرهم ،وأيضًا على التوصية
برفض هذا املرسوم ألسباب معينة ،واألخذ برأي جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية مبجلس الشورى بعدم قبو هذا املرسوم بقانون .وقد تطرق األ
مقرر اللجنة بىل املراسيم واآللية اليت ذكرت يف دستور اململكة ،حيث بن
املادة ( )38تسمح بإعطاء السلطة التشريعية احلرية يف ببداء رأيها من حيث 31
القبو أو عدم قبو املراسيم ،وخاصة أن املراسيم تعتمد اآللية نفسها يف
مشاريع القوانني ،فنحن ال نتكلم عن مشروع يتعلق بالسيادة ،وال عن مرسوم
بقانون له لفاق اقتصادية ،ويف الوقت نفسه لن يؤدي الغرض منه بن متت
املوافقة عليه من قِبل هذا اجمللس .لو مسحت لي ــ يا معالي الرئيس ــ سأتطرق
بىل جزئية موجودة يف املرسوم بقانون املعروض أمامنا ،فهذا املرسوم مت 35
بصداره بتاريخ  31سبتمرب 3122م ،قبل  3أشهر من انتهاء السنة املالية
3122م ،أي أنه قد مر اليوم على بصداره  37شهرًا ــ وهلل احلمد ــ وعندما
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نناقش هذا املرسوم اليوم فقد مُنحنا الفرصة لاليالع على اآلثار اليت ترتبت
على بنشاء (متكني) من خال من هذا املرسوم الذي مت تفعيله منذ أن صدر،
وامسح لي أن أتطرق بىل تأثريه يف سنة 3122م ،فقد كانت بيرادات متكني
من رسوم تصاريح وتراخيص العمل  44مليونًا ،مع العلم أن املرسوم صدر يف
سبتمرب ،مما يع

أن هناك  3شهور تأثرت فيها متكني ،ويف الوقت نفسه 5

كانت مصروفاتهم  44مليونًا ،حيث ال يوجد عجز ولكن توجد التزامات يف
املستقبل لتنفيذها مببلغ  227مليونًا ،وهذا التأثري بدأ منذ 3123م حيث بن
بيرادات رسوم تراخيص العمل بلغت  31مليونًا ،بينما بلغت املصروفات حبسب
التزامات متكني  18مليونًا ،مما يع

وجود عجز دفرتي يبلغ  31مليونًا،

باإلضافة بىل وجود التزامات مستقبلية لنفس السنة بلغت  212مليونًا ،ويف 21
سنة 3123م من املتوقع أن تكون بيرادات متكني حوالي  31مليونًا،
واملصروفات تقدر بـ  78مليونًا ،أي مازا هناك عجز ،والسؤا املطروح هنا
هو :هل ميكن هلذه املؤسسة اليت أنشئت يف عام 3111م من خال قانون
تنظيم سوق العمل وقانون صندوق العمل أن تقوم بدورها يف ظل وجود
عجوزات؟ وخاصة أن هناك أهدافًا ذكرت يف القانون ــ وهي أهداف 25
واضحة ــ وحنن اليوم على ايالع بالدور الذي قامت به واآللية اليت اعتمدتها
واليت متثلت يف تطبيق هذه األهداف حبذافريها ،قد يوجد من خيتل معنا يف
اآللية اليت مت تطبيق اإلدارة فيها ولكن عندما نتطرق بىل تقرير ديوان الرقابة
املالية واإلدارية ،والذي حيتوي على أكثر من  711صفحة ،جند أن 25
صفحة تتطرق بىل (متكني) ،وكلها ال تعدو كونها مالحظات وتوصيات 31
وردود ولكن ال يوجد ما يشري بىل وجود فساد بداري أو اختالسات ،أقو بننا
ما دمنا ننوي استمرار متكني بالنسبة بىل القطاع اخلاص ،وحتقيق اهلدف
من وراء بنشاء هذا الصندوق فإنه جيب علينا اليوم أن نرفض هذا املرسوم،
ألن وجود مثل هذا املرسوم سوف يكون بداية النهاية هليئة تنظيم سوق
العمل ،ولن يكون هناك داعٍ لوجود مثل هذا الصندوق بذا كانت هناك 35
عجوزات مع عدم القدرة على القيام بدوره .أعتقد أن متكني ومنذ بنشائها يف
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3111م قد حققت الكثري ،وذلك بفضل وجود اإليرادات املناسبة ،ولتطبيق
اهلدف من تأسيس قانون تنظيم سوق العمل الذي هو اإليراد من القطاع
اخلاص ليستفيد منه من يستحق يف القطاع اخلاص ،حيث ال توجد مربرات
من املمكن أن نقبل بها اليوم ،مثل تغيري النسبة املئوية من  81ــ  %31لتكون
 ،%51- 51وأعتقد أنه حتى نسبة  %31جيب بعادة النظر فيها يف يوم من 5
األيام حتى نتمكن فعالً من بجياد صندوق يؤدي دوره من دون وجود عبء
مالي عليه .اللجنة اختذت اليوم قرارًا صائبًا وصحيحًا وأمتنى على جملس
الشورى أن يتفق مع جلنة اخلدمات ،ويتخذ القرار الصحيح برفض مثل هذا
املرسوم ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت أود أن أشكر اللجنة ولكن قبل 25
الشكر لدي استفسارات ،عندما أنظر بىل التقرير ومرفقاته أجد تناقضًا
بني رأي وزارة املالية ورأي متكني ورأي اللجنة ،وزارة املالية تقو بن بيرادات
متكني تتكون من رسوم تراخيص العمل وجتديدها لدى وزارة العمل،
ورسوم اإلقامات وعدم املمانعة لدى بدارة اهلجرة واجلوازات ،ورسوم الفحص
الطيب لألجانب لدى وزارة الصحة ،وسؤالي هو :هذه املوارد الثالثة هل هي 31
للعمالة يف القطاع اخلاص أم تشمل أيضًا العمالة يف القطاع احلكومي؟
عندما نقرأ التقرير مبرفقاته وبصفة خاصة رأي وزارة املالية جند أنه يوحي
لنا بأن الدولة تقلصت التزاماتها فيما يتعلق بالنواحي التدريبية وتنمية العنصر
البشري يف مملكة البحرين ،وقصرت قصرًا حصريًا وفعليًا على مؤسسة
متكني ،وبالتالي سؤالي هو :هل احلكومة تنازلت أو أعفت نفسها أو لنقل ــ 35
بصريح العبارة ــ بنها ال تقوم حاليًا بأي تدريب؟ وزارة املالية بيّنت مفردات
التدريب اليت تقوم بها احلكومة ،يف وزارة الصحة ووزارة الرتبية وغريهما،
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وسؤالي هو :هل هي رسوم مقصورة على العمالة اخلاضعة للقطاع اخلاص
فقط أم العمالة اليت تعمل يف الوزارات احلكومية؟ رسوم بطاقة اهلوية أيضًا
تشمل املواينني وغري املواينني ،وتشمل العاملني يف احلكومة والعاملني يف
القطاع اخلاص ،هذه ناحية نريد احلصو على توضيح هلا ،حتى يكون رأينا
يف هذا اجمللس هو الرأي السليم بعد دراسة هذه املفردات ،وهل احلكومة ــ 5
وميكن لسعادة الوزير أن يرد علينا ــ ال تقوم بأي تدريب؟ الكالم الذي
تفضل به األ خالد املسقطي هو أن متكني تأثرت مشاريعها املستقبلية ،وأن
نسبة  %51أثرت يف منوها ،واألخت الدكتورة بهية اجلشي ركزت على
املشاريع اخلاصة بتنمية املرأة ،وحنن ال خنتل
ولكن خنتل

على هذه املشاريع وجودتها

على نسبة الدخل يف الرسوم ،واليت هي موارد صندوق 21

متكني ،ما هو تأثريها يف بيرادات الدولة؟ وزير الدولة قا بن هذه اإليرادات
أو هذا االستقطاع ال يقصد به سد العجز يف امليزانية وبمنا يف التدريب الذي
تقوم به الدولة يف مفرداتها الوزارية ،نتساء هنا هل تأثرت الدولة عندما
أدخلت هذه املوارد يف متكني؟ هل أثرت فيها عندما كانت النسبة  31ثم
%81؟ هل قللت موارد الدولة فيما يتعلق بالتدريب وتنمية العنصر البشري يف 25
وزارات الدولة ،وبالتالي التأثري على ميزانية الدولة؟ هذا السؤا أرجو اإلجابة
عنه ،وخاصة أن متكني ــ ومع احرتامنا هلا ــ لديها سوء بدارة ،تتكلم عنه
الصحافة وحتى الناس يف جمالسهم ،وعندما نقو بن متكني البد أن تُمكن
مل خنتل  ،لكن البد من تفعيل أدوات الرقابة على مثل هذه املؤسسات،
متكني لديها مبالغ يائلة للتمكني ،والدولة بهذا املرسوم بقانون من وجهة 31
نظري ــ وقد أكون خمطئة وقد أكون مصيبة ــ تريد االستفادة من هذه
املبالغ ،هل هذه املبالغ موجودة عند متكني بدون تفعيل على التدريب
والتنمية؛ حتى تضع احلكومة عينها على هذه املبالغ؟ نريد أن نكون
واضحني وصرحيني يف توجهاتنا التشريعية ،وفيما يتعلق باستمرار مؤسسات
خدمت ومازالت ختدم هذا البلد سواء كانت وزارة أو مؤسسة مستقلة35 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجا حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي بىل الزميلني األخت الدكتورة 5
بهية اجلشي واأل خالد املسقطي فيما أبدياه من مالحظات ،ومن موق
مؤيد لتوصية اللجنة ،كما أشكر الزمالء أعضاء جلنة اخلدمات وجلنة
الشؤون املالية واالقتصادية على التوضيح وعلى التقرير املفصل ،الذي رفعوه
بىل اجمللس هذا اليوم ،أنا أتفق معهم متامًا فيما ذهبوا بليه بأن ما خصص
لتمكني أو هيئة تنظيم سوق العمل يف املرسوم الصادر يف سنة 3111م جيب 21
أن يبقى كما أتى يف املرسوم بقانون السابق وأال يعد  ،ملاذا جيب أن يبقى؟
عندما ناقشنا بصالح سوق العمل يف عامي  3115و3111م كان هناك هدفان
أساسيان إلصالح سوق العمل باإلضافة بىل األهداف اليت ذكرها األ مقرر
اللجنة ،اهلدف األو  :أن يكون املواين البحري

هو اخليار األمثل .واهلدف

الثاني :أن نُسهم يف حتسني بنتاجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم25 .
وقد ناقشنا هذا املوضوع على مدى سنة كاملة مع املستشارين الذين عينتهم
احلكومة لنذاك ،وخرجنا بتصور أنه جيب أن نرفع من كلفة العامل
األجنيب لكي نوظ

البحرينيني وحنسن من بنتاجيتهم وندفع هلم الرواتب

املناسبة ،وأن ندرب املواين البحري

ونساعده على حتسني بنتاجيته يف

القطاع اخلاص ،هذا هو اهلدف األساسي .وأعتقد أنه على مدى السنوات 31
الست أو السبع املاضية أثبتت متكني أنها كانت تتماشى مع اهلدفني
األساسيني واألهداف األخرى املذكورة يف التقرير .ولو رجعنا بىل موقع
متكني سنرى أن هناك دراسات مستمرة تقدر قيمة مشاركة كل دينار
تصرف من قبل متكني يف الناتج اإلمجالي ،وأحيانًا يقابل كل دينار يصرف
على مؤسسة من  5بىل  25مرة عائدًا على االقتصاد الوي  ،وهذا التقييم يتم 35
من قبل مؤسسات حمايدة ليست هلا عالقة بتمكني وبمنا مت تعيينها بشكل
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حمايد من قبل جملس اإلدارة .األمر اآلخر؛ عندما مت تأسيس متكني ــ
وأعتقد أن هذا سيكون ردًا على سؤا األخت لولوة العوضي ــ كانت
بيرادات الدولة اليت حتصل هلا لنذاك من كل هذه الرسوم املذكورة هي 23
مليون دينار ،ومت تقدير بيرادات متكني لنذاك حبوالي  71أو  81مليون دينار
يف السنة ،فأتى القرار لكي حتافظ الدولة على دخلها من رسوم العمل5 ،
حبيث تكون نسبة الدولة  %31من بمجالي املبلغ ليغطي النقص املوجود يف
اإليرادات اليت تذهب بىل ميزانية الدولة ،وبالتالي كان املبلغ لنذاك هو 27
مليونًا ،ولكن اليوم ــ ألن الرسوم ارتفعت وارتفع عدد العما ــ أصبح ما
حتصل عليه الدولة حوالي  31مليون دينار ،وبالتالي ال أعتقد أن الدولة
خسرت أي مبلغ من املبالغ اليت كانت تستلمها قبل تأسيس متكني ،هذا من 21
جانب .من جانب لخر ،حنن شاركنا يف تأسيس متكني وأصدرنا القوانني
وركزنا على حتسني مستوى تدريب وتعليم املواين البحري  ،وبالتالي وجهنا
جُل األموا بىل متكني ،ألنها سوف تركز على القطاع اخلاص ،ألن هذه
األموا حنصل عليها من القطاع اخلاص .وأذكر أننا جلسنا جلسات يويلة
مع اإلخوة يف غرفة جتارة وصناعة البحرين كي نقنعهم بأن يوافقوا على 25
الرسوم اإلضافية ،حبيث تذهب كل هذه األموا احملصلة من هذه الرسوم
بىل القطاع اخلاص لكي تساعده على حتسني اإلنتاج البحري وحتسني عمل
الشركات املتوسطة والصغرية ،وهذا ما حصل بالفعل يف السنوات املاضية،
هذا أيضًا من جانب .اجلانب اآلخر ،مازالت الدولة تتحصل على رسوم تدريب
من قبل مؤسسات القطاع اخلاص ،ورسوم التدريب تذهب بىل اهليئات 31
املختلفة سواء بىل التدريب الصناعي أو التدريب امله

أو التدريب يف قطاع

الفندقة وغري ذلك ،وما زالت هناك رسوم تذهب بىل الدولة تديرها وزارة
العمل لكي تستمر أيضًا يف عملية التدريب امله

للعمالة البحرينية .أما ما

خرجت به وزارة املالية عندما تقدمت بطلب تقسيم اإليراد  %51لتمكني
و %51مليزانية الدولة ،وأفرزت لنا جمموعة من الربامج واخلدمات اليت تقدمها 35
احلكومة من خال ديوان اخلدمة املدنية؛ فهذه األموا اليت تذهب بىل
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الديوان وغريه تأتي من امليزانية العامة للدولة ،وبالتالي ليست هناك حاجة بىل
أن نأخذ هذه األموا احملصلة من القطاع اخلاص لكي نقوم بتحسني
بنتاجيته وبنتاجية املوظفني العاملني يف القطاع اخلاص ونضعها يف امليزانية
العامة للدولة وبال اعتربت هذه الرسوم مبثابة ضريبة على القطاع اخلاص،
لذلك نقو  :بن ما خصص للموظفني يف القطاع احلكومي خصص من 5
امليزانية العامة للدولة وهي عبارة عن أموا جلميع املواينني ،وما خصص
لتمكني خصص من قبل رسوم حمددة ،صحيح أن هذه أموا عامة ولكن
صدر بشأنها قانون ألغراض حمددة وذلك حبسب نص الدستور ،لذا أرجو أال
خنلط بني األهداف احملددة لتمكني واألهداف احملددة ملوظفي احلكومة
واألهداف احملددة يف قانون التدريب امله  ،كل جهة هلا أهدافها اخلاصة 21
بها ،وأمتنى على األعضاء أن يقوموا بالتصويت على رفض هذا املرسوم وذلك
ملصلحة املواين البحري الكربى واالقتصاد البحري  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضلي األخت دال جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتوجه بالشكر بىل جلنة اخلدمات
على اختالفها الكلي بني رأيها يف اجللسة السابقة وسحبها التقرير وبني
القرار الذي انتهت بليه اليوم ،وحنن نشكر رئيس اللجنة األ عبدالرمحن 31
عبدالسالم وأعضاء هذه اللجنة ــ وهو جهد يشكرون عليه ــ ألنهم أخذوا
بالرأي الذي انتهت بليه جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وكذلك عدد من
اجلهات اليت متت استشارتها حو هذا املوضوع .أنا مع ما انتهت بليه اللجنة
من قرار وأؤيد زمالئي يف األسباب اليت ذكروها ،ولكن لدي فقط  3نقاط
أرى أنها مهمة لرفض هذا املرسوم باعتبار أن متكني بحدى اآلليات اليت 35
أنشأتها الدولة وموجّهة توجيهًا تامًا بىل القطاع اخلاص ،وحنن نشهد ذلك من
خال اجتماعنا مع اإلخوة يف متكني عندما حضرنا اجتماع جلنة اخلدمات
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وقاموا باستعراض هذه الربامج ،وأيضًا من واقع ملموس ــ وأعتقد أن األخت
الدكتورة بهية اجلشي أشارت بىل هذه املسألة اليت سأذكرها ــ أرى أن
هناك ريادة للمرأة يف جما القطاع اخلاص حتديدًا ،واملبالغ اليت مت
ختصيصها لدعم املرأة يف أن تقوم بإنشاء عملها اخلاص ،وبهذه الطريقة قمنا
حبل مشكلتني وهما :األوىل :توفري املوارد املالية .والثانية :خفض نسبة 5
البطالة لدى النساء ألنها مرتفعة عن الرجا يف البحرين ،وبالتالي استطعنا
أن نقوم حبل مشكلتني :تأمني املوارد املالية ويف الوقت نفسه اخنفاض نسبة
البطالة .أيضًا هناك خطط بالنسبة بىل متكني ،وبذا قمنا خبفض املبالغ
املالية املخصصة لتمكني فستكون هناك بشكالية يف تنفيذ الربامج اليت مت
بعالنها ،وكذلك مع أصحاب العمل الذين بدأوا بدعمهم؛ ألن املبالغ اليت 21
تدفع هلم لتأسيس أعماهلم اخلاصة بهم أيضًا تشمل هذه املبالغ ،وحنن شهدنا
أن هناك مؤسسات تشارك يف املعارض الوينية واملعارض الدولية ،وشهدنا أن
هناك نسبة كبرية يف املشاركات اخلارجية بالنسبة بىل املؤسسات اليت
تدعمها متكني يف هذا اجلانب .كل هذه األمور حتتاج بىل متويل مالي،
وبالتالي خفض خمصص متكني سيرتتب عليه اخنفاض عدد من يسمح هلم 25
باحلصو على التمويل .هناك نقطة مهمة وهي قياس األثر الذي تقوم به
متكني من خال دعمها للمواينني ملباشرة أعماهلم اخلاصة بهم ،ألن لديهم
بحصائيات حو األشخاص الذين استمروا يف مشاريعهم خال سنتني من
التمويل ،وتتم متابعة مدى استثمارهم لألموا اليت حصلوا عليها من خال
الربنامج احملدد هلم ،ومن النتائج اليت توصلنا بليها أن صاحب العمل الذي بدأ 31
مشروعه بفرع واحد؛ اآلن لديه أكثر من فرع وميارس أنشطة مرتبطة أو
أنشطة خمتلفة ،لذلك حنن ال نريد أن تتأثر امليزانية املخصصة لتمكني حتى
ال يؤثر ذلك على املواينني املستفيدين .صحيح أنه متت اإلشارة بىل عدد من
مراكز التدريب اليت تؤيد هذا املرسوم ،وأن هناك مراكز تدريب تقوم
مبسألة االلتزام بالتدريب ولكن غالبية هذه املراكز اليت متت اإلشارة بليها 35
هي جزء من األعما املوكلة بليها ،وبالفعل هناك أموا خمصصة هلا
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ختصيصًا يف امليزانية العامة للدولة ،وجيب أن يتم توجيه مثل هذه املبالغ بىل
التدريب .حنن مع جما العمل الذي تعمل به متكني وخاصة أنها أبرزت عددًا
من اخلطط املستقبلية اليت من شأنها أن تعزز مسألة مواصلة التدريب
ومواصلة التمويل .وأفضل ما رأيته يف متكني مؤخرًا أنها يبقت بني احلق
والواجب بالنسبة بىل املواين ،أنت بصفتك مواينًا يتم متويل مؤسستك 5
التجارية من جهة ملزمة متى ما توافرت فيك الشروط ،وشهدنا مؤخرًا أن
متكني أيضًا قامت برفع دعاوى قضائية ضد األشخاص الذين قاموا باستالم
التمويل ومل يلتزموا بالشروط الالزمة كي يستمروا يف العمل التجاري،
وحافظت متكني على املواد اليت مت شراؤها ،حبيث تكون لدي ثقة وقناعة
بأن هناك حفاظًا على املا العام عندما يتم دفعه لربامج معينة ،وهذه خطوة21 ،
وهذا ال يع أننا نشجع على رفع القضايا ولكن رفع القضايا ضد من يستغل
مثل هذا التمويل هو أمر جيد كي نقتنع بعدم وجود اهلدر .أنا أتفق مع األخت
لولوة العوضي يف مسألة الرقابة ،وحنن تكلمنا عن هذا املوضوع وكان
هناك نقاش جانيب مع اإلخوة يف جملس النواب حو هذا املوضوع ،وحنن
نقو بن باب الرقابة خيتل عن خفض ميزانية متكني ،بذا كان لدينا تصور 25
أين تصرف هذه املبالغ ،ينبغي علينا تفعيل الرقابة السياسية بهذا الشأن يف
حدود أين يكمن باب التقصري أو باب املخالفة ،ولكن هذا ال يع
بالضرورة أن نتجه بىل مسألة خفض األموا املخصصة لتمكني ،لذلك أنا
مع ما انتهت بليه اللجنة من قرار ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي حموران أود ذكرهما ،بذا تطرقنا بىل 35
قانون رقم  57لسنة 3111م بإنشاء صندوق العمل ،وأيضًا بىل قانون رقم 21
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لسنة 3111م بشأن تنظيم سوق العمل؛ وأمتنى أن يكون ردي هذا توضيحًا
لألخت لولوة العوضي .هناك مواد خمصصة لكيفية تشكيل جملس بدارة
سوق العمل أو صندوق العمل ،واحلكومة ختتار من تراه مناسبًا لعضوية هذا
اجمللس ،وأيضًا هناك مادة واضحة تقو بن هناك وزيرًا مشرفًا على هاتني
املؤسستني ،وهناك مادة من أربعة بنود تطرقت بىل كيفية الرقابة على أداء 5
صندوق العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل ،والوزير لديه الصالحية للتدخل يف
القرارات اليت يتخذها جملس بدارة كل من املؤسستني ،كل هذه األمور
موجودة وواضحة ،فال ميكن أن تكون لدينا رقابة أكثر من هذا ،وخاصة
أنها جزء ال يتجزأ من مواد القانون سواء بالنسبة بىل سوق العمل أو صندوق
العمل ،فالرقابة أعتقد أنها موجودة حاليًا ،ويف الوقت نفسه هذه الرقابة 21
مفعّلة على هاتني املؤسستني ،هذا أوالً .ثانيًا :أُعجبت مبا تطرقت بليه األخت
دال الزايد من أمور ،وأهنئ اإلخوة يف متكني على ذلك .اإلعالنات موجودة
يف الصحيفة اليومية ،واليوم كان هناك بعالن خاص بربنامج التدريب امله
للمرأة ،وأيضًا هناك برنامج متكني لدعم التوظي

للحصو على فرص

عمل يف شركات كربى .سيدي الرئيس ،هذا فعالً ما نبتغيه ويعطي 25
تأكيدًا أن متكني تؤدي الدور املناط بها ،وهذا يستوجب منا أن نعطي
الدعم بكل قدرتنا لتمكني من أجل مواصلة اهلدف الذي أنشئت ألجله،
وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن ببراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة كما تعلمون درست هذا املرسوم
بقانون فرتة يويلة منذ دور االنعقاد السابق ،وترددت كثريًا يف رأيها ولكن 35
استقر الرأي على رفض املرسوم ،واألغلبية العظمى مقتنعة بأن مشروع
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(متكني) مشروع رائد ومفيد القتصاد الوين والتنمية بشكل عام،
ولإلنسان ولالقتصاد ولغري ذلك .وأعتقد أن هذا ال خيتل

عليه اثنان ،بال

بنسان يمس اهلل على بصريته كما يقولون ،ولكن الكل مقتنع بفائدة
مشروع متكني .وقد دعونا متكني يف دور االنعقاد السابق وشرحوا لنا
مشاريعهم اليت قاموا بها واليت سيقومون بها وتبني لنا واقتنعنا مبا تقوم به 5
وقامت به من مشاريع نافعة جدًا للوين واملواينني ،وصحيح أن بها تكالي
كبرية ولكنها قامت بهذه املشاريع ودفعت باالقتصاد ورفعت مستوى كثري
من املواينني يف جما التدريب والتعليم وغري ذلك؛ حتى اقتنعت اللجنة بأن أي
تقليص ملوارد الصندوق سيؤثر حتمًا يف املشاريع .ومتكني بينت لنا أن لديها
التزامات يويلة األمد ملدة  21و 25سنة ،وأي اقتطاع هلذه الرسوم سيؤثر يف 21
هذه العقود وستتوق هذه املشاريع ،مما يد على أن اقتطاع  %31بضافة بىل
الـ  %31اليت كانت تقتطعها احلكومة لتصبح النسبة %51؛ يع
مشاريع متكني بىل النص

ختفيض

تقريبًا ،وهذا سيؤثر يف االقتصاد ،فبعد أن

دفعت متكني بتنمية االقتصاد وتنمية اإلنسان سيؤثر ذلك يف هذه املشاريع
وهذه التنمية ،وأصبحت اللجنة مقتنعة متامًا بأنه جيب الوقوف مع متكني 25
وجيب الوقوف مع النسبة اليت تقتطعها متكني وهي  ،%81وأن أي تقليص
هلذه الرسوم سيؤثر حتمًا على أداء متكني ،وأخذنا يف احلسبان تعليقات
بعض األفراد واملختصني ــ كما ذكرت األخت لولوة العوضي ــ بأنه رمبا
هناك خلل يف اإلدارة ،وبذا كانت هناك أخطاء يف اإلدارة فإنها جيب أن
تعاجل ،ولكن ال نتخذ قرارات نقضي بها على املشروع ،فإذا كان هناك 31
خلل يف سوء اإلدارة فإنه جيب بصالح هذا اخللل ،ودعم املشروع بكل الطرق
املادية واملعنوية حتى نرفع من مستوى متكني وجنعلها تدفع باالقتصاد
واإلنسان والتنمية املستدامة هلذا اإلنسان يف هذا الوين؛ لذلك رأينا الوقوف
مع متكني ومع الرسوم اليت كانت تدفع هلا وهي  ،%81وهلذا رفضنا
املرسوم الذي صدر منذ أكثر من  37شهرًا ،ونتمنى على اجمللس الكريم أن 35
يوافق على تقرير اللجنة ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 37

3123/23/33م املضبطة 8

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل أتوقع أن جمرد استفساراتي وتساؤالتي 5
قبل أن أبدي رأيي باملوافقة أو عدمها جتعل

ممن يمس اهلل على قلوبهم،

فاالختالف يف الرأي أو ببداء وجهة نظر ال يوجب أو ال يتعني لذلك أن يوص
الشخص بأنه ممن يمس اهلل على قلوبهم ،ألن اآلية الكرمية تقو " :ختم
اهلل على قلوبهم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة" .استفساراتي وتساؤالتي
هلا حملها من التقرير ،والكالم الذي تفضل بذكره األ مجا فخرو ميثل 21
اختالفًا ،وهذا اجمللس وجد ألن هناك اختالفًا ومل يوجد لالتفاق ،االختالف
الذي ال يؤدي بىل خالف ،واالختالف يف الرأي فريضة وواجب علينا ،والقرلن
الكريم نفسه يقو " :ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض"،
والدفع املقصود به الرأي والرأي اآلخر أو االختالف يف الرأي .فإذا كان
الكالم الذي ذكره األ مجا فخرو وهو أن هذه األموا ــ موارد متكني ــ 25
هي من القطاع اخلاص خلدمة القطاع اخلاص فأنا معه ،وكان األوىل عند
بنشاء صندوق العمل وبصدار قانونه أال تكون هناك نسبة للدولة من أموا
القطاع اخلاص ،ألن ذلك سيكون ضريبة غري مباشرة وغري معلنة ،وكان
األوىل على القائمني عند بصدار هذا التشريع يف بدايته أال تُخصص نسبة من
موارده لدعم الدولة .ثانيًا :يف قانون متكني الدولة تقدر للصندوق 31
االعتمادات ،وهذا يتناقض مع استقطاع نسبة من أموا الصندوق وحتى لو
كانت  ،%31واملبدأ الذي وافقت عليه السلطة التشريعية لالستقطاع هو
نفسه موجود ،وليس موضوع اخلالف زيادة االستقطاع أو عدم زيادته،
فالكالم حو بنشاء صندوق من موارده أن الدولة تدعمه ،فقد ورد يف
الصفحة  53من التقرير التالي" :أشار ممثلو الصندوق بىل أن بيرادات 35
الصندوق تتكون وفقًا لنص املادة  27من قانون الصندوق من املوارد التالية:
- 3 ...ما ختصصه له الدولة من اعتمادات" ،كي يكون هناك ختصيص
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ويكون هناك استقطاع؟ كان األوىل من ناحية املبدأ عدم جواز االستقطاع؛
حتى تكون أموا الصندوق اليت نأخذها من أموا القطاع اخلاص ال تدعم
ميزانية الدولة بل توجه بىل موارد الصندوق اليت نص عليها القانون .ذكر األ
مجا فخرو أننا باعتبارنا أعضاء ــ واملقصود هو أنا يبعًا ــ جيب أال خنلط بني
أهداف املؤسسات ألن مجيع األعضاء متفقون يف الرأي ،والرأي الوحيد الذي 5
يرحته فيه استفساراتي وليس بشأن املوافقة أو عدمها ،وأكرر :لن أبدأ
رأيي باملوافقة أو عدمها ولكن باستفسارات حمددة من الواجب تناوهلا من
غري التعريض لشخص قاهلا .وزارة املالية قالت بن احلكومة تقوم بتنفيذ
الربامج التدريبية الالزمة لتأهيل العمالة البحرينية لالخنراط يف سوق العمل
وتوظي

اجلامعيني ،وقالت الوزارة أيضًا :نفاذًا لتحقيق اهلدف من بنشاء 21

تنظيم سوق العمل فإن الدولة تقوم باإلنفاق على أوجه كثرية من أوجه
التدريب للمواينني وللموظفني العاملني يف القطاع احلكومي داخل وخارج
مملكة البحرين ،هل وزارة املالية خلطت بني األهداف؟ عندما تأتي وزارة
املالية حبجمها وتقدم تقريرها بأن الدولة تقوم بالتدريب ،فإن سؤالي :هل
الدولة ال تقوم بتدريب القطاع اخلاص وقد اقتصر دورها على تدريب القطاع 25
العام؟ خرجيو معهد البوليتكنك يعملون يف القطاع العام فقط وال يعملون يف
القطاع اخلاص؟! هذه أسئليت واستفساراتي ،خرجيو معهد اإلدارة العامة بعد
تدريبهم يعملون يف القطاع العام فقط وال يعملون يف القطاع اخلاص؟!
31

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،األخت لولوة ،أنتِ اآلن اعتربتِ أن كل الكالم موجهٌ بليكِ،
وحننُ مل نفهم هذا املعنى ،وعلى العكس فأسئلتكِ أسئلة جوهرية
ومشروعة ،ولك احلق يف ببداء وجهة نظركِ ،وأعتقد أن اإلخوة ردّوا على ما
قمتِ بذكره ،وقدموا معلوماتٍ عن األسئلة اليت قمتِ بطرحها ،وبذا كانت

لديك استفسارات أخرى فاإلخوة يف متكني ووزارة العمل موجودون ،واملهم 35
أال خنلط القضايا الشخصية بالقضايا العامة .اآلن وجهة النظر واضحة ،أنتِ
سألتِ عدة أسئلة ،والسؤا األو  :هل هذه املبالغ تؤخذ من القطاع اخلاص؟
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نعم تؤخذ من القطاع اخلاص .وهل توجه بىل خدمة القطاع اخلاص؟ وكان
اجلواب أنها توجه بىل القطاع اخلاص .وهل قل ما حتصله الدولة من الرسوم؟
واجلواب أنه مل يقل بل زاد .وهل الدولة تقوم بدروها يف التدريب؟ نعم الدولة
تقوم بهذا الدور .وقالت الدولة أيضًا بنه بذا احتاجت متكني بىل زيادة املوارد
املالية حتى تنفذ براجمها فإنه ختصص هلا من الدولة مبالغ معينة حتى 5
تستطيع االستمرار .أحببت أن أذكر لكِ أمرًا واحدًا ،وحقيقة أنه مل يرد على
لسان اإلخوة ،خال األزمة اليت مرت بها البحرين منذ  3سنوات تعثرت
الكثري من املؤسسات الصغرية اليت تنعش أساسًا كل اقتصاد يف أي دولة من
دو العامل وتوفر فرص عمل ،ولوال متكني اليت استطاعت أن تنقذ هذه
الشركات من تعثرها وجتعلها تق

على قدمها لكانت هذه الشركات يف 21

خرب كان .أنتِ اآلن قمتِ بإعطائنا الصورة األخرى وأعتقد أن أسئلتك ميكن
أن جياب عنها ،وأنا مل أفهم من كالمكِ أنك معرتضة على توصية اللجنة،
هي استفسارات ومن حق أي عضو أن يبدي هذه االستفسارات ،وما قاله
اإلخوة أعتقد أنه ميثل وجهة نظر وجيهة نظرًا بىل خربتهم مع متكني
وصندوق العمل ،ولذلك ال تأخذِ األمور بشكل شخصي ،وبذا كانت لديك 25
اآلن أسئلة حمددة مل تتم اإلجابة عنها تريدين يرحها فلكِ ذلك ،واإلخوة
ممثلو احلكومة موجودون وأعضاء اجمللس موجودون ،وبن شاء اهلل أن ينور
ذلك اجمللس الختاذ القرار املناسب .تفضلي األخت لولوة.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
سيدي الرئيس ،أشكرك ألنك أجبت على النقاط اليت أثرتها ،وأريد
تأكيدًا لذلك من اإلخوة القائمني يف الوزارات أو املؤسسات املعنية .عندما
نتكلم عن املسؤولية أو املساءلة ،فإن املساءلة موجودة يف القوانني ،ولن
خيتل

أحد على أن قوانني البحرين قوانني شفافة ومبهرة يف موضوع

املساءلة ،ولكن عندما يلبنا تفعيل املساءلة فكنا نع
الواقع ،والكل يعلم واملواين البحري

تفعيلها على أرض 35

يعلم والقاصي والداني يعلم أن تقارير

ديوان الرقابة املالية ال تفعّل ،هذا ما قصدناه وهو أن أي خمالفة ترد يف ديوان
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الرقابة املالية سواء تعلقت بتمكني أو وزارة املالية أو وزارة العمل أو أي
مؤسسة البد أن تفعّل على أرض الواقع ،هذا ما نريده؛ وأرجو ثم أرجو أنه
عندما نتكلم ويكون هناك اختالف يف الرأي أال يضايقنا هذا االختالف،
ألننا مل نوجد بال حلصر االختالف يف الرأي والتوافق يف النهاية بشأن أي
مشروع أو أي فكرة تُطرح يف السلطة التشريعية ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أخت لولوة حو النقطة األخرية اليت قمت بإثارتها أقو بن
متكني خاضعة لرقابة ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،وديوان الرقابة املالية
واإلدارية يبدي مالحظاته على متكني مثلها مثل باقي املؤسسات ،وجملس 21
الوزراء اختذ قرارًا مبتابعة كل التوصيات مع كل اجلهات ،وصاحب السمو
امللكي ولي العهد النائب األو لرئيس جملس الوزراء أخذ على عاتقه متابعة
هذه التوصيات مع كل مؤسسة ومع كل جهة ،فهناك فعالً اهتمام بهذه
التوصيات وهناك اهتمام بعدم تكرارها بذا حصلت ،ولكن أي مؤسسة
تعمل جيوز أن يكون فيها بعض القضايا اليت تستدعي أن تُصحّح ،ولذلك 25
الكثري من املؤسسات اليت وردت عليها مالحظات أتت التقارير فيما بعد
لتبيّن أنها تفادت هذه املالحظات املأخوذة عليها من قبل؛ وما أقوله هو أننا
مجيعًا متفقون معكِ يف أن الرقابة موجودة ،وأن املالحظات تهتم بها السلطة
التنفيذية ممثلة يف جملس الوزراء ،ونعتقد أنه بذا كانت هناك أي مالحظات
يف هذا العام فنرجو أال تتكرر مثل هذه التجاوزات يف العام القادم.

31

العضو لولوة صاحل العوضي:
أشكرك معالي الرئيس ،كما أشكر صاحب السمو امللكي رئيس
الوزراء وصاحب السمو امللكي ولي العهد على توجههم األخري بىل متابعة هذه
املخالفات .تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية ليس كل خمالفاته عبارة عن 35
جرائم أو جنح ،وبمنا هناك خمالفات بدارية ،وهذا هو شأن الوزارات وشأن
القائمني عليها أو حتى جملس الوزراء ،لكن التوجه األخري من صاحب السمو
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امللكي رئيس الوزراء وصاحب السمو امللكي ولي العهد ينبئ عن توجه
الدولة اجلاد بىل حماسبة ووق

هدر املا العام واألخطاء اإلدارية ،وحتى

الفساد اإلداري أو املالي يف تنفيذ أعما الوزارات أو املؤسسات التابعة للدولة،
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 ،نود أن جنيب عن بعض استفسارات سعادة
األخت لولوة العوضي ،فيما يتعلق بأموا الدولة والتدريب؛ أوالً الدولة تدفع
رسومًا هليئة تنظيم سوق العمل مثلها يف ذلك مثل القطاع اخلاص ،وتستفيد
من الربامج اليت تقدمها متكني مثل القطاع اخلاص حبسب احلاجة،
وحبسب موافقة متكني ،وأنا أقو ذلك بصفيت أحد املستفيدين ،أع

أن 25

هيئة تنظيم سوق العمل استفادت من برامج متكني ،ونعلم أن هناك وزارات
وجهات أخرى تستفيد .ثانيًا :فيما يتعلق مبن يقوم مبهام التدريب؟ ومن يقوم
بدوره يف احلكومة؟ هناك ما نصّ عليه القانون رقم  21لسنة 3111م الذي
أناط بهيئة تنظيم سوق العمل وضع اخلطة الوينية لسوق العمل ،واخلطة
الوينية لسوق العمل تشمل جهود متكني وجهود وزارة العمل وجهود وزارة 31
الرتبية وجهات أخرى ،وبالتالي املنظومة تتحرك بصفتها منظومة واحدة
وليست بصفتها جهات منفصلة ،ما تقوم به وزارة العمل تكمله متكني ،وما
تعجز عنه متكني وهيئة تنظيم سوق العمل تكمله وزارة الرتبية ،واجلهود
احلكومية يف هذا اجملا هي جهود متكاملة ومتشي يف اجتاه واحد ،وليس
هناك تقصري .الشيء األخري ــ واألخت لولوة العوضي هي أستاذتنا يف هذا 35
اجملا ــ هو أن ما قيل يف القانون سواء يف قانون هيئة تنظيم سوق العمل أو
صندوق العمل (متكني) خبصوص ما تقدمه الدولة هو من قبيل حتديد
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املوارد لكي ال تأخذ هذه اهليئات أي موارد من جهة أخرى ،فهو ليس من
قبيل القو بن الدولة تدفع ،فالدولة مل تدفع لتمكني ولكن حددت املوارد
قانونًا لكي ال تقبل متكني غري ذلك ،حددت املوارد يف هيئة تنظيم سوق
العمل لكي ال تقبل اهليئة غري ذلك ،وعليه فإن هذا جاء من قبيل التحديد
5

وليس من قبيل التقرير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد عبدالرمحن املؤيد.
21

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكركم على املداخالت اليت جاءت بعد
مداخلة األخت لولوة العوضي ،ألنها أوضحت لنا أشياء كثرية .أنا أوالً أضم
صوتي بىل اإلخوان الذين أيدوا توصية اللجنة ،وأشكر جلنة اخلدمات على
توصيتها وعلى ما قامت به من جهود ،وكذلك أشكر اللجنة املالية على

رأيها ،وأشكر متكني على رأيهم الذي أوضحوه ،وكذلك أحب أن أشكر 25
األخت لولوة العوضي على استفساراتها واستيضاحاتها ولفت النظر بىل بعض
السلبيات احملتملة يف تطبيق القانون؛ صحيح أن هناك سلبيات ولكن
اإلجيابيات أكثر بكثري ،متكني تقوم بدور كبري جدًا يف االرتقاء باالقتصاد
وتساعد املؤسسات الصغرية ،وحنن نتمنى أن يزيد الدعم املوجّه بليها أكثر من
ذلك؛ وأمتنى أن يقوم اجمللس بتأييد توصية اللجنة ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
35

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
لقد كانت املداخالت ثرية ،واآلن األمر واضح .وأمامنا اآلن توصية
اللجنة بعدم املوافقة على املرسوم بقانون ،وسوف يكون التصويت نداء باالسم
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على توصية اللجنة ،وعليه أرجو فتح امليكرفون عند املوافقة على هذا القرار،
ألنه البد من املوافقة على هذه التوصية بواحد وعشرين صوتًا على األقل .تفضل
األ عبداجلليل ببراهيم ل يري األمني العام للمجلس.

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

5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
21

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
25

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

31

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
35

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
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العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
5

موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

25

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
31

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
35

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

31
( ) 35

3123/23/33م املضبطة 8

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
5

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
21

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
25

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
31

موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
35

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
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العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،بذن تقر توصية اللجنة برفض املرسوم بقانون5 .
املوافقة كانت باإلمجاع على رفض املرسوم بقانون ،وهذا يتوافق مع رأي
اإلخوة يف جملس النواب ،أشكركم مجيعًا ،وأشكر اإلخوة ممثلي اجلهات
احلكومية .تفضل األ عبدالرمحن ببراهيم عبدالسالم.
21

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أشكر اجمللس حقيقة على موقفهم،
وهذا املوق

باإلمجاع ،أع

بمجاع احلاضرين ،وهذا شيء ييب بعد جهد

جهيد قمنا به ،وبعد مرحلة يويلة من العمل ،توافق اجلميع على الرفض ،وهذا
دعم لتمكني ،وبن شاء اهلل نرى منهم أداء أعلى مما كانوا عليه ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن بىل البند التالي على جدو األعما واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون باملوافقة
على قانون (نظام) املستحضرات البيطرية بدو جملس التعاون لدو اخلليج
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )45لسنة 3123م .وأيلب من األ

31

حممد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه بىل املنصة فليتفضل.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أيلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )99

21

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

25

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يأتي هذا القانون املرافق للمرسوم رقم  45لسنة
3123م استكماالً ملنظومة القوانني يف بيار جملس التعاون اخلليجي ،ولسد
فراغ تشريعي يشمل املستحضرات البيطرية ،وقد تدارسته اللجنة وأخذت
باآلراء املختلفة اليت يرحتها جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي املستشار

القانوني باجمللس وتعديالت جملس النواب ،وكذلك رأي الوزارات املعنية31 ،
وتقرير اللجنة بني يدي السادة األعضاء ،وعليه نأمل املوافقة على مشروع
القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،بن مشروع هذا القانون املرافق للمرسوم رقم 45
لسنة 3123م قد جاء ضمن أهداف دو جملس التعاون اخلليجي لتوحيد
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35

املنظومة القانونية هلذه الدو سعيًا منها لتحقيق التكامل بينها؛ وهذا النظام
قد انصب حنو توحيد القوانني فيما بني هذه الدو يف جما املستحضرات
البيطرية والزراعية واحليوانية ،وقد أقر هذا النظام من قبل قادة دو جملس
التعاون يف دورته الثانية والثالثني اليت عُقدت يف الرياض باململكة العربية
السعودية يف شهر ديسمرب 3122م .ويتكون مشروع القانون املعروض أمامكم 5
اليوم من سبع مواد فضالً عن الديباجة على النحو املوضح يف نصوصه املرفقة
يف التقرير .بن هذا النظام متعلق حبقوق املواين العامة واخلاصة ،ويرتتب على
بقراره تعديالت قوانني مملكة البحرين؛ لذلك بات من الضروري التصديق
عليه من قبل الربملان عمالً بأحكام الفقرة الثانية من املادة  37من الدستور،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
25

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات حو القانون ،هذا القانون
جاء على أساس التصديق على القانون املوحد بشأن (نظام) املستحضرات
البيطرية لدو جملس التعاون لدو اخلليج العربية ،وفيما بعد أتى املشروع
بقانون على أساس أن هناك تعديالً على عدة فقرات من القانون ،ورغم أن
القانونني هما قانون واحد ،بال أن

وجدت أن هناك تناقضًا يف القانونني31 .

صحيح أن القانون حدد اجلهة املختصة ،ولكن بالرجوع بىل القانون املوحد
لدو جملس التعاون جند أنه أعطى اجلهة املختصة حق بصدار األحكام،
وهذا ال جيوز وفقًا للمادة  31من القانون املوحد ،ماعدا عقوبة السجن واليت
أعطى فيها احلق يف بصدار الغرامات ،وهذا ال جيوز ،حيث يعد هذا تدخالً
يف أعما السلطة القضائية .بالنسبة بىل موضوع العقوبات ،القانون دخل يف 35
نوعني من العقوبات ،حيث بن عقوبة الغرامة كانت بالريا السعودي،
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ومبلغها كبري ،بينما يف املشروع بقانون هذا حددت الغرامة بــ  5111دينار
حبري  ،وحنن ال ميكن أن نقو  :القانون الالحق والقانون السابق ألنهما
قانون واحد ،وبالتالي سيكون هناك خيار لدى القاضي يف تطبيق العقوبة
بالريا السعودي أو ما يعادله بالدينار البحري الذي يبلغ تقريبًا نص مليون
دينار حبري  ،بينما يف مشروع القانون الذي صيغ من قبل املشرع البحري

5

حددت الغرامة بــ  5111دينار ،أعتقد أن هناك تناقضًا ما بني القانونني،
وهما حباجة بىل تعديل ،وأعتقد أن بعض دو جملس التعاون يف موضوع
مواءمة التشريعات ــ خاصة وأننا نتكلم عن القوانني املوحدة ــ تعيد صياغة
القوانني صياغة كاملة ،وبدالً من أن تقو صُدق من قبل كذا وكذا،
حتاو تعديل مشروع القانون مبا يتواءم مع تشريعاتها الوينية .أعتقد أن هذا 21
القانون أوجد نوعًا من التناقض ،وسنجد صعوبة يف تطبيقه ،وكذلك أعطى
صالحيات جلهة بدارية بإصدار عقوبة الغرامة ،وأيضًا عقوبة اإلغالق
النهائي ،وعقوبة سحب الرتخيص ،وأعتقد أن هذا من املفرتض أن يكون من
اختصاص القضاء ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دال جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق متامًا مع ما تفضلت به األخت رباب 31
العريض ،خاصة أن جلنة املرافق العامة والبيئة أشارت بىل تقريرنا يف
تقريرها ،ولكننا يف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أعطيناهم مالحظتني
رئيسيتني وهما :املالحظة األوىل :بشأن املواءمة ما بني الغرامة املنصوص
عليها يف النظام والغرامة اليت مت حتديدها بعد معادلة االختالف ما بني
الدينار البحري

والريا السعودي .واملالحظة الثانية :بشأن بضافة عبارة 35

«على نفقة املخال » بعد عبارة «ارتكاب املخالفة» الواردة يف الفقرة (ب) من
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 41

3123/23/33م املضبطة 8

املادة ( ،)5وهذه جزئية سنعرج عليها عند مناقشة مواد القانون .فيما يتعلق
بالصالحيات اليت أعطيت للجهات اإلدارية ،كنا نتمنى أن يتم التعديل فيها،
صحيح أن النظام موجود ،وأن أحكام هذا املشروع مقتبسة من هذا النظام،
ولكنه كان من املفرتض أن تتم صياغة هذا املشروع بقانون وفقًا هلذه
احلدود ،ومبا يتواءم مع التشريعات البحرينية خاصة يف قانون العقوبات5 .
صحيح أننا من حيث املبدأ نوافق على هذا املشروع بقانون ،ولكن من ناحية
الصياغة ،فإن بعض مواده حباجة بىل تعديل عما ورد يف تقرير اللجنة،
وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
25

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل بىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من 35
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر الديباجة .وننتقل بىل املادة  ،2تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 25
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
31

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

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.
31
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 31
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األ السيد حبيب مكي
35

هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،من الناحية الشكلية ،قبل أن تُقر املادة 3
أضي

تعري

للوزير املختص ،وهذا صحيح حيث بننا نضع تعريفًا للوزير
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املختص ،الستخدامه يف املواد الالحقة ،فنجد يف املادة  3بعد النص الذي
يقو « :قرار من الوزير املختص» شرح ملن هو الوزير املختص ويكمل النص
«بشؤون الثروة احليوانية» ،بينما نص املادة  4حذف منه هذا الكالم ،حيث
بن نص املادة  4كما ورد من احلكومة يقو  ...« :املرافق بىل الوزير املختص
بشؤون الثروة احليوانية» ،بينما اللجنة قامت حبذف عبارة «بشؤون الثروة 5
احليوانية» واكتفت بعبارة «الوزير املختص»؛ ملاذا ال توحد التعابري وخاصة أنه
مت وضع تعاري هلا؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص املادة  3من مشروع القانون ،أنا
مازلت عند رأيي بأن هناك شبهة عدم دستورية؛ ألن حتديد الرسوم يكون
وفقًا للمادة ( 218أ) يف حدود القانون ،وبن كانت احملكمة الدستورية يف 25
حكمها األخري قد اختلفت حو هذا املوضوع ،فإننا نتكلم عن أن هناك
أحكامًا دستورية تتعلق برسوم البلدية ،وبغرفة تسوية املنازعات ،وأقروا فيها
أن املشرعني هم الذين حيددون احلد األدنى واحلد األقصى للرسوم ،وبالتالي
يكون التفويض للسلطة التنفيذية يف حتديد الرسوم فيما بني احلدين؛ لذلك
31

أرى أن هذا النص البد من تعديله ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سبق أن حتفظت يف اللجنة على هذه املادة؛
باإلضافة بىل ما قالته األخت رباب العريض اليت أتفق معها متامًا .هناك
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حكم من احملكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية مثل هذه املواد ،ثم
عدلت احملكمة الدستورية رأيها يف حكمها األخري ،يف حني أن احلكم
األولي حدد موارد الرسوم وقيمتها وأنصبتها والفئات اليت تطبق عليها ،بينما
يف بقرار هذه املادة هناك تناز من السلطة التشريعية عن اختصاصها ،فنحن
لو فنطنا هذه املادة سنرى أنها تتضمن تنازالً من السلطة التشريعية عن 5
اختصاصها يف سن القوانني اخلاصة بالرسوم يف حتديد مداها ،ويف حتديد
حدها األقصى وحدها األدنى باملخالفة حلكم الدستور الذي منع أي سلطة
من السلطات من التناز عن اختصاصها .التفويض التشريعي ال يرد عليه
ويقا بن هذا تفويض تشريعي ،حيث بن التفويض التشريعي يكون يف حاالت
ولجا معينة .هذا النص يف حقيقته ويف حالة بقراره يعد تنازالً من السلطة 21
التشريعية عن اختصاصها ،وهو غري جائز حبكم الدستور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
25

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،موضوع الرسوم صار عليه جد يويل مع
جملس النواب استمر أكثر من سنتني ،وكان أساس املوضوع هو املادة 21
من قانون غرفة املنازعات ،وقامت احلكومة بتقديم استفسار بىل احملكمة 31
الدستورية ،ويلبت توضيحًا حو هل أن قرار احملكمة الدستورية فيما يتعلق
بغرفة املنازعات ينطبق أو يسري على مجيع القوانني ،أم هو خاص فقط
بغرفة املنازعات؟ فأجابوا بأنه خاص بغرفة املنازعات ،وصدر قانون لخر نشر
يف اجلريدة الرمسية يف  1مايو 3123م ،وحكم احملكمة الدستورية هو ملزم
جلميع السلطات ،وبينوا يف الصفحة  278من التقرير يف الفقرة  3أن السلطة 35
التنفيذية هي األقدر على تقدير هذه الرسوم اليت جيب أن تصدر بقانون،
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وهذا قانون ،ولكن األقدر على حتديد هذه الرسوم هي السلطة التنفيذية،
وهو تفويض للسلطة التنفيذية ،وبالتالي هذا حكم احملكمة الدستورية وهو
ملزم ،وقد التزم جملس النواب بهذا احلكم ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،جاء رد جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
مبجلس الشورى مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية 21
والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
25

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه اإلشكالية أخذت وقتًا يف النقاش فيما
بني أعضاء اللجنة ،ويف النهاية استقر رأي اللجنة على األخذ حبكم
احملكمة الدستورية الصادر يف  34ببريل 3123م يف الدعوى املقيدة جبدو
احملكمة الدستورية برقم (د3122/3/م) لسنة ( )1قضائية ،حيث رجحت 31
هذه احملكمة يف القضايا املذكورة أعاله ما افصحت عنه األعما
التحضريية لدستور 2173م .بن أي خالف يف مواد الدستور تكون احملكمة
الدستورية هي املرجعية اليت نرجع بليها فيه لتفسري مواد الدستور ،واللجنة
أخذت بهذا احلكم وكان داعمًا لقرارها ،ويف هذا اجمللس أقررنا يف
السابق وفوضنا تفويضًا تشريعيًا للسلطة التنفيذية لتقدير بعض الرسوم 35
حبيث تكون هناك مرونة يف تقدير الرسوم حبسب احلاالت ،وال حيتاج
تعديل الرسوم بىل قانون ،واستنادًا ــ وحنن مل خنال املادة  37من الدستور ــ
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 41

3123/23/33م املضبطة 8

بىل حكم احملكمة الدستورية يف القضية رقم (د3122/3/م) لسنة ()1
قضائية ،ومن هذا املنطلق أيدت اللجنة قرار جملس النواب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة فنية ،عادة عندما نضع تعاري
يف بداية املادة أو يف باب التعاري

يكون الغرض منها هو أال نكرر العبارة

يف املواد اليت تليها ،ألننا نعرف ماذا نقصد ،والنواب أضافوا عبارة «الوزير 21
املختص» وعرّفوه بأنه الوزير املع

بشؤون الثروة احليوانية ،حنن فهمنا هذا

املوضوع ،وعليه ال أجد أي مربر لذكرها ،ألن عبارة «الوزير املختص بشؤون
الثروة احليوانية» نفسها تكررت يف املواد ( )3و( )4و( )1على الرغم من أنه
يف املادة  3عُرّف الوزير املختص ،لذا أرى أن نكتفي يف هذه املواد بعبارة
«الوزير املختص» ألن الوزير املختص عُرّف يف املادة ( ،)3وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أنا أتفق مع األخت الدكتورة بهية
اجلشي يف أنه تكرار من باب لزوم ما ال لزوم له ألننا أكتفينا باملادة ()3؛
لكن بالنسبة بىل ما تفضل به سعادة الوزير ،الذي ذكر أنه تفويض
تشريعي ،نقو بننا نتكلم عن املادة ( ،)33ويف هذا رد على األ فؤاد

احلاجي ،الذي تكلم عن املادة ( )37بينما املادة ( )33من الدستور تقو 35 :
«يقوم نظام احلكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية
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والقضائية مع تعاونها وفقًا ألحكام هذا الدستور ،وال جيوز ألي من
السلطات الثالث التناز لغريها عن كل أو بعض اختصاصاتها املنصوص
عليها يف هذا الدستور ،وبمنا جيوز التفويض التشريعي احملدد بفرتة معينة
ومبوضوع أو موضوعات بالذات ،وميارس وفقًا لقانون التفويض وشرويه»،
ليس يف مملكة البحرين قانون التفويض ،وليس هناك شروط للتفويض5 ،
والتفويض يكون حمددًا .حنن مل خنطّئ اللجنة ،واللجنة ــ كما تفضل
مقررها ــ قالت بنهم استندوا بىل حكم احملكمة الدستورية األخري ،لكن
هذا ال مينع من ببداء أي شخص رأيه ــ كما تفضلت األخت رباب العريض
برأيها أو كما فعلت أنا أيضًا .فيما يتعلق بهذه املادة ــ وأوالً وأخريًا ــ ال
يستطيع أحد أن يفرض رأيه على هذا اجمللس ،واجمللس له شأنه ،وهو سيد 21
قراره ،لكن ال يع

ذلك أن نسكت أو ال نعرب عن وجهة نظرنا القانونية

فيما يتعلق بأي مادة تطرح على هذا اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة ( )3كانت مثار جد  ،وقد بيّن األ
فؤاد احلاجي ذلك يف اللجنة ،ودارت حوهلا نقاشات عديدة ،واليمئنان
اجمللس على هذا املوضوع ميكن ملستشار القانوني للجان املوجود معنا31 ،
والذي لديه الرأي القانوني أن يوضح األمر لإلخوة األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن املوضوع واضح اآلن ،وهناك حكم حمكمة
دستورية ،واجلد يف هذا املوضوع لن يؤدي بىل جديد .تفضلي األخت دال
جاسم الزايد.
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35

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن بصفتنا جلنة تشريعية يف اجمللس انتهينا
يف تقريرنا بىل سالمة املشروع بقانون من الناحية الدستورية والقانونية ،ومهما
اختلفنا يف الرأي حو صحته أو عدم صحته يبقى لدينا يف النهاية حكم
حمكمة دستورية ــ أصابت أو أخطأت ــ واللجنة جمربة على االلتزام به5 ،
باعتبار وجود نص صريح بكون األحكام الصادرة ملزمة جلميع اجلهات،
قد يكون حكم احملكمة الدستورية الصادر يف  1مايو 3123م ــ والذي مت
نشره يف هذا التاريخ ــ منصبًا على يعن متعلق مبسألة رسوم البلديات ،والذي
انتهت احملكمة بىل سالمته ورفض الطعن عليه ،وميكن لإلخوة األعضاء
االيالع على الفقرة األوىل من الصفحة  ،278اليت تكلمت عن تفويض 21
السلطة التنفيذية يف تنظيم أوضاعها ،وتقدير قيمتها ،ويف ذلك الوقت قالت
فيما يتعلق بالرسوم« :أن يرتك هلا احلق يف حتديد الرسوم» ،حيث ف ّرقت بني
مفهوم الضريبة واألعباء املالية اليت تفرض من جهة اإلدارة ،كما تطرقت بىل
حكم احملكمة الدستورية اخلاص بغرفة تسوية املنازعات يف الصفحة ،271
عندما قررت مسألة عدم الدستورية يف حتديد رسوم التقاضي فيما أقرت 25
الدستورية يف املادة ( )33من املشروع ذاته ،واليت نصت فيه على تفويض
السلطة التنفيذية يف تنظيم الرسوم برمتها بشأن الرتخيص ملراكز
التحكيم ،وبناء على هذا احلكم الصادر والتزامًا ــ حبسب النص الدستوري
كون أحكامه ملزمة ــ مت احلكم بسالمة النص من الناحية الدستورية،
31

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة فقط ،مل يأتِ احلكم فقط
على أساس قانون غرفة تسوية املنازعات بل هناك قانون لخر ،وهو قانون
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 41

3123/23/33م املضبطة 8

رسوم البلديات ،وكان أو حكم صدر فيه بعدم الدستورية يف موضوع
الرسوم ،صحيح أن االلتزام قد يكون أدبيًا فقط ،وحجته يف حدود احلكم
فقط ،مبعنى أنه بذا كانت هناك قوانني أخرى حددت الرسوم فيها على
أساس قرار صدر عن جملس الوزراء ،وجاء حكم يف قانون لخر بعدم
دستوريته فالقانون الذي ليست له عالقة بالقانون الذي صدر فيه حكم 5
احملكمة الدستورية هو الذي يطبق ،وبالتالي فاحلجية يف حدود احلكم
فقط ،ويف حدود النص الذي صدر فيه هذا احلكم ،لكنه ال ميتد بىل
مجيع القوانني ،والتزامنا ــ بصفتنا مشرعني ــ يكون التزامًا أدبيًا فقط،
ومازلنا نقو بن هناك ثالثة أحكام صدرت خبصوص هذا املوضوع ،وليس
حكمان متناقضان بل ثالثة أحكام ،واحلكم األهم هو حكم رسوم 21
البلدية ،الذي حكمت احملكمة الدستورية بعدم دستوريته بسبب أنه مل
يطبق يف حدود القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

25

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على املادة  3بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
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35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل سعادة األ عبدالعزيز بن
حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة بىل مادة التظلم هي مادة موجودة يف 21
معظم القوانني ،ودائمًا يكون عدم الرد هو رفض للتظلم ،وبذا كنت ستعد
هذه املادة يف هذا القانون فسوف تعد القوانني كلها ،ومعروف أن التظلم
بذا مل يرد عليه فهذا يعترب رفضًا له ،وال أعلم ما هو رأي اللجنة يف هذا
التعديل ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصفيت عضو يف اللجنة ،مل أفهم مداخلة 31
سعادة الوزير ،فاللجنة مل تعد حالة الرفض بل هي موجودة ،املادة قالت:
«ويعترب مرور ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه دون رد مبثابة رفض ضم

له،

وحيق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خال ثالثني
يومًا من تاريخ بخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضًا» ،فالرفض الضم
موجود واللجنة عدلت يف وسيلة اإلعالن باإلخطار والنشر ،لكن الرفض 35
الضم موجود ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة  4بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

25

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)5توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األ السيد حبيب مكي 31
هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على هذه املادة ،حيث بن املادة
( )2من مشروع القانون ،واليت وافق عليها جملسكم املوقر قبل قليل تنص 35
على« :ووفق على قانون (نظام) املستحضرات البيطرية بدو جملس التعاون
لدو اخلليج العربية الصادر باعتماده بشكل بلزامي قرار اجمللس األعلى
جمللس التعاون لدو اخلليج العربية ،»...لذا من الواجب املواءمة بني أحكام
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مواد هذا القانون (النظام) وأحكام مواد املشروع بقانون ،وبالرجوع بىل املادة
( )31من النظام (العقوبات) جندها تنص على أن يعاقب كل من خيال

أي

من أحكام هذا القانون (النظام) والئحته بواحدة أو أكثر من العقوبات
التالية ــ وسوف أختار عقوبتني ــ الغرامة املالية بقيمة ال تزيد على مخسة
ماليني ريا سعودي أو ما يعادهلا من العملة الوينية يف الدولة ،أي مخسمائة 5
أل

دينار حبري  ،والسجن ــ وليس احلبس ــ مدة ال تزيد على مخس

سنوات ،بينما جند البند األو من املادة اخلامسة من مشروع القانون ينص
على العقوبة التالية« :مع عدم اإلخال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من
ارتكب أي من األفعا املنصوص عليها يف املادة  37من (النظام) املرفق
باحلبس وليس بالسجن ،ومدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ثالث 21
سنوات ،وبغرامة ال تقل عن مخسة لالف دينار وال جتاوز مخسني أل دينار،
أو بإحدى هاتني العقوبتني» وهنا أجد تباينًا يف احلد األعلى للعقوبتني،
الغرامة يف (النظام) حدها األعلى مخسة ماليني ريا سعودي ،أي ما يعاد ــ
كما ذكرت سابقًا ــ مخسمائة أل دينار حبري  ،بينما يف مشروع القانون
احلد األعلى للغرامة هو مخسون أل

دينار ،أما بالنسبة بىل العقوبة السالبة 25

لإلرادة فالنظام يفرض عقوبة السجن وحبد أعلى مخس سنوات ،بينما جندها
يف مشروع القانون عقوبة احلبس ،واليت حدها األعلى ــ واملعروفة قانونًا ــ
ثالث سنوات ،فريجى من رئيس اللجنة أو مقررها بيضاح األمر يف هذا
التباين ،ومدى صحته ،وسبب األخذ به من جانبهم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

31

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما ذكره األ السيد حبيب 35
مكي ،ولكن هناك الكثري من التناقض بني هذه النصوص ــ وخاصة املادة
اخلامسة ــ والقانون املوحد ،على سبيل املثا  :املشروع الذي صاغته
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احلكومة مل ينص على من سيقوم بإتالف املخالفة؟ بينما هذا موجود يف
النظام املوحد ،لذا أرى أننا حنتاج بىل مواءمة املادة اخلامسة مع املواد
املوجودة يف النظام املوحد ،حبيث يُنَص فيها على أن تعتمد هذه املواد
املوجودة يف النظام املوحد باعتبار تعديلها مبوجب هذا القانون ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دال جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع مالحظات األ السيد حبيب مكي 21
واألخت رباب العريض خبصوص هذه املادة ،وأعتقد أننا ناقشنا هذا األمر يف
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وقمنا بإرسا هذه املالحظات بىل جلنة
املرافق العامة والبيئة ،ألنه من الضروري هنا ــ بذا كان النظام يعترب مرفقًا
مع مشروع القانون ــ أن نأخذ ــ وبالذات يف باب العقوبات ــ مبا مت التوافق عليه
أثناء صدور هذا النظام .هنا النظام عامَلَ األفعا باعتبار أنها جناية ،وأعتقد 25
أن اللجنة الحظت هذا األمر ،وأيضًا أشار اإلخوة املستشارون يف جملس
النواب بىل االختالف بني السجن واحلبس ،وهذا االختالف يضع القاضي يف
تناقض بني العقوبات املقررة يف النظام املتفق عليه بدو جملس التعاون ويف
القانون الوي

الذي سيصدر بناء على هذا النظام ،هذا أوالً .ثانيًا :فيما

يتعلق بالغرامات ،حنن أيضًا أشرنا لإلخوة بىل أن الغرامة حمددة مببلغ معني 31
يف النظام بينما حدد مع فرق العملة مببلغ أدنى بكثري يف هذا القانون ،هناك
حدد املبلغ بسبعة ماليني بينما هنا يف هذا القانون حدد خبمسة لالف دينار.
حنن أيضًا أشرنا بليهم بالنسبة بىل بحالة املصادرة ،ومت التعامل معها باعتبار
أنها عقوبة وهي مذكورة يف املادة  ،37ولكن مل يتم حتديد على من
ستكون نفقة بزالة املخالفة .لكون هذه املادة متعلقة مبواد عقوبات وتتضمن 35
تناقضًا واضحًا بني مشروع القانون والنظام؛ أيلب برجاع هذه املادة بىل اللجنة
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كي تتم مواءمة مواد مشروع القانون مع النظام واألخذ باملالحظات اليت
وردت سواء من اإلخوة يف جملس النواب أو من جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية بهذا الشأن ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يبعًا أنا أتفق مع ما تفضل به اإلخوة ،وأؤيد
اقرتاح األخت دال الزايد وهو بعادة املادة بىل اللجنة ألن هذه املادة عبارة عن 21
جوهر القانون حيث بن فيها عقوبات مغلظة تغليظًا شديدًا ،وفيها عدم مواءمة
بني النص الوارد يف املشروع ومشروع اإلصدار ،هذه نقطة .النقطة الثانية اليت
أود أن نتدارسها أيضًا هي :عندما يأتي املشروع وينص على عبارة «بشكل
بلزامي» فهل حنن بصفتنا سلطة تشريعية ال منلك تعديل هذه العقوبات أو
تعديل أي شيء ميس جوهر هذا النظام؟! ألننا نعلم أن السلطة التشريعية 25
لديها احلق يف أن توافق على املراسيم بقوانني أو ترفضها كما حدث اليوم،
وأعتقد أن هذه اجللسة ستكون تارخيية لإلخوة يف جملسي الشورى والنواب
ألنهم رفضوا مرسومًا بقانون ،ولكن عندما نأتي ونقو بن هذا املشروع
صدر بشكل بلزامي من جملس التعاون ،فهل يع

ذلك أننا ال منلك

التعديل؟! هل هذا جائز وفقًا للنظام الدستوري والقانوني يف مملكة البحرين 31
أم ال؟ البد أن نتطرق بىل هذه اجلزئية .يف األخري أنا أتفق مع ما تفضلت به
األخت دال الزايد من برجاع هذه املادة بىل اللجنة ملزيد من الدراسة واملواءمة
يف ظل كل األيروحات اليت يرحت ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أ مجعة الكعيب ،هل لديك رغبة يف اسرتداد املادة بىل
اللجنة ملزيد من الدراسة؟
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 55

3123/23/33م املضبطة 8

العضو مجعة حممد الكعيب:
نعم ،من املمكن بعادة املادة بىل اللجنة ولكن بعد أخذ موافقة
اجمللس على ذلك.
5

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تطلب التصويت على يلب برجاع املادة بىل اللجنة .تفضل األ
عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تطرقت اللجنة بىل كثري من األمور ولكن 21
حبسب رأي املستشارين أنه حيق للدولة أن توائم أو تعد يف بعض النصوص
وخاصة بالنسبة بىل الغرامات ،وعلى هذا األساس بذا كنا سنقرأ نص املادة
كما ورد من احلكومة سنرى أن هناك تعديالً على مادة العقوبات يف النظام
املقر من دو جملس التعاون ،فحبذا ــ قبل برجاع هذه املادة بىل اللجنة ــ أن
نستمع بىل رأي اإلخوة املستشارين يف احلكومة املوقرة ،وبىل ماذا استندوا 25
عند تعديل املادة األصلية وتقدميها بىل جملسي الشورى والنواب بهذه
الطريقة؟ ألن اإلخوة املستشارين يف احلكومة مل يكونوا حاضرين عند
مناقشة هذا املوضوع يف اللجنة ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دال جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليسمح لي األ عبدالرمحن جواهري ،هناك
شيء مقيد وهناك شيء ملزم بالنسبة لي ،عندما أتى هذا املشروع وقا 35 :
«القانون النظام املرافق» معنى ذلك أن هذا النظام الصادر عن دو جملس
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التعاون أصبح نظامًا ملزمًا بالنسبة لي .أرجع بىل املادة  38ــ وهي موجودة يف
الصفحة  353ــ اليت تنص على التالي «يعمل بهذا القانون النظام بشكل
بلزامي» ،معنى ذلك أن ما انتهت بليه دو جملس التعاون هو اإليار الذي
نستطيع من خالله أن حندد هذا القانون ،وأنا أرى شخصيًا أن جما التعديل
هنا فقط عبارة عن بضافة أو التعامل مع صياغات قانونية معينة ولكن ال 5
أخرج عن حدود املضمون املتفق عليه ،وبال ملاذا يسمى النظام املوحد؟ ألن
هناك رغبة ورؤية لتوحيد املنظومة التشريعية يف دو جملس التعاون وهذا هو
األساس املتفق عليه .لذلك أنا أخشى على القاضي الحقًا ،ألنه عندما يصدر
هذا املشروع وهناك قانون ينظمه وهناك نظام موحد مرفق مع املشروع واجب
العمل به ،فبأي نص سيأخذ القاضي عند التطبيق؟! لذا أعتقد أنه من واجب 21
املشرّع أن يضع نصوصًا واضحة وحمددة حتى ال حنمّل القضاة الحقًا أي عبء
أو خطأ عند تطبيق القانون .أرى أنه من احلكمة أن يتم برجاع هذه املادة بىل
اللجنة مهما اختلفت اآلراء القانونية حتى بالنسبة بىل اإلخوة ممثلي اجلهات
الرمسية ،وال نتعجل يف هذه املسألة وخاصة أنها تتكلم عن أمور خاصة
بتطبيق العقوبات .لذا أرى أن يتم برجاع هذه املادة ،ولسنا مستعجلني ألن 25
هناك مواد سرتجع بىل جملس النواب وبالتالي من باب احلكمة التشريعية أن
تتم بعادتها بىل اللجنة ملواءمة هذه النصوص ،واألمر مرتوك للمجلس ما مل
يتخذ رئيس اللجنة قرارًا خمالفًا لذلك ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير
شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،يف البداية أود أن أتقدم خبالص الشكر 35
والتقدير بىل اللجنة املوقرة على ما قامت به من بعداد هذا القانون ،وأعتقد
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أن دو جملس التعاون تضع النظام واإليار ،ويرتك لكل دولة حتديد
العقوبات وحتديد فئات الرسوم ،ومرتوك لكل دولة أن حتدد ما هي
املخالفات وأنواعها ،وأيضًا كل ما يتعلق بفئات الرسوم .معالي الرئيس ،حنن
قمنا بالعمل مع أصحاب السعادة النواب وأيضًا مع املستشارين ،فالنص
األصلي حدد املدة وهي ال تقل عن  3أشهر وال تزيد على  3سنوات ،وهذا 5
يتماشى مع قانون العقوبات ،لذا نرى أن الرجوع بىل املادة األصلية ــ حبسب ما
جاء يف القانون ومن اإلخوة النواب ــ سيكون هو األنسب حتى أمام القاضي،
ألنه سيكون هناك حتديد هلذه اجلزاءات ،على سبيل املثا  :بالنسبة بىل
خمالفات الثروة السمكية ،حنن اآلن نواجه صعوبة يف حتديد هذه
املخالفات ،فاجلزاءات ترتك للقاضي وذلك لعدم وجود احلد األدنى واحلد 21
األقصى لعقوبة املخالفة ،يع

يف بعض األحكام تكون العقوبة متفاوتة مع

العلم بأنها املخالفة نفسها ولكن هناك أحكام متفاوتة ،وأنا أعتقد أنه
سيسهل أمام القضاة وأمام احملاكم عندما حندد احلد األدنى واحلد األعلى
وهو ال يقل عن  3أشهر وال يزيد على  3سنوات ،أعتقد أنه بهذه الطريقة
ستكون املادة واضحة وأسهل للقاضي يف التطبيق ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
31

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأبدأ من حيث انتهى سعادة الوزير ،عندما
رأت اللجنة أن حتذف عبارة «ال يزيد على  3سنوات» ،فهذا حتصيل حاصل،
لزوم ما ال لزوم له؛ وردًا على سعادة الوزير أقو بن قانون العقوبات حدّد مدة
احلبس وهي ال تزيد على  3سنوات ،وحدد مدة السجن املؤبد وهي تزيد على

 3سنوات ،فالقاضي ليس حباجة بىل أن نضع له احلد األقصى للعقوبة ،أما 35
احلد األدنى فالبد أن نضعه له مبوجب قانون ألن احلبس عبارة عن حبس
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املتهم ساعة بىل  3سنوات ،وبذا أردنا االلتزام واجلودة يف التشريع فالبد من
حذف احلد األقصى واإلبقاء على احلد األدنى كما هما ألنهما واضحان
ومكرران يف قانون العقوبات .الكالم الذي تفضلت به األخت دال الزايد
واأل عبدالرمحن جواهري من الوجاهة مبكان ،وكما تفضل سعادة الوزير
وقا بنه يُرتك لكل دولة توصي

األفعا املخالفة سواء كانت جنايات أو 5

جرائم .أنا مع رأي جلنة املرافق العامة والبيئة يف أن من حق الدولة ــ كما
ذهب بليه سعادة الوزير ــ أن تضع العقوبات املالئمة لكل بلد ،ألنه ال جيوز أن
نأخذ القانون بشكل بلزامي وبال قمنا بتعديل دستورنا ،وهذا غري ممكن؛
وعبارة «بشكل بلزامي» صعبة على املسمع يف سلطة تشريعية قوامها
جملسان؛ على األقل البد أن يكون من حق السلطة التشريعية أو السلطة 21
التنفيذية ــ بالنسبة بىل التعري اخلاص بالعقوبات ــ أن تقدما مشروعًا يتواءم
مع النظام ،لكن هذه املادة حباجة بىل بعادتها بىل اللجنة للمواءمة كي ال
نضع القاضي ــ كما ذكرت األخت دال الزايد ــ يف حرج عند تطبيق
القانون ،هل سيأخذ مبرسوم اإلصدار أم باملشروع ذاته؟ هناك جناية وعقوبة
مغلظة أكثر مما هي مغلظة يف املرسوم ،فالبد أن تعاد هذه املادة بىل اللجنة 25
لدراستها وربطها بالتنسيق واملواءمة ،كي نرفع عن القاضي مغبة سوء
التطبيق أو اعوجاج التطبيق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أننا يف هذا اجمللس لدينا مشروعات
بقوانني كثرية قمنا بتشريعها وبقرارها ،وعندما تصدر عن السلطة التشريعية
ــ بغرفتيها الشورى والنواب ــ أعتقد أن القاضي ملزم بأخذ هذا التشريع وهذه 35
املواد باعتبار أنها صادرة عن سلطة تشريعية وينية .أنا ال أعتقد أن هناك أي
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قاضٍ يف وزارة العد سيأخذ بغري التشريع الذي يصدر عن هذه السلطة
الوينية ،وبال كي

مرت هذه املواد على جملس النواب املوقر بوجود

مستشاريه ومع اجتماعاته مبستشاري احلكومة حتى نتساء  :أي القوانني
اليت سيأخذ بها القاضي يف وزارة العد عندما يصدر أحكامه؟ أعتقد أنه
ــ من البديهي ــ سيأخذ بالقوانني املشرَّعة من السلطة التشريعية يف البحرين5 ،
وليس هناك جما ألي التباس أو تناقض ،وكما تفضل سعادة وزير شؤون
البلديات والتخطيط العمراني أنه ترك يف هذا القانون لكل بلد األخذ مبا
يالئمه من العقوبات وفرض العقوبات وحتديد الغرامات ،كل بلد حبسب
قوانينه ،وال أعتقد أن هناك أي بشكالية ألي قاضٍ عندما يصدر أحكامه،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.
25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هناك اشتباهًا بني القانونني املوصى
بهما من قبل جلنة املرافق العامة والبيئة ،فهناك مشروع قانون باملوافقة على
قانون (نظام) املستحضرات البيطرية الذي نناقشه اآلن ،وهناك قانون لخر
وهو قانون باملوافقة على نظام مزاولة املهن الطبية البيطرية لدو جملس

التعاون اخلليجي ،وكالهما ملزمان باعتماد اجمللس األعلى جمللس التعاون 31
لدو اخلليج العربية .ولكن فيما يتعلق بالعقوبات هناك اختالف يف نطق
املواد إللزام اجلهات املعنية أو اجلهة املختصة ،ففي حني جند أنه يف القانون
األو املوجود أمامنا اآلن تقو املادة« :تتوىل اجلهة املختصة توقيع العقوبات
املنصوص عليها يف املادة  31من النظام عدا عقوبة السجن وفقًا للضوابط
واإلجراءات الواردة يف القانون» ،بينما الكالم الذي يقوله سعادة الوزير واأل
فؤاد احلاجي وغريهم ينطبق على القانون الثاني عندما قالت املادة « :35يرتك
لكل دولة حتديد العقوبات والغرامات الالزمة ملن خيال
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35

القانون» ،ويالحظ أن هناك اختالفًا يف نطق املادتني للعقوبات ،فهناك تلزم
باألخذ باملادة ،يف حني أن املادة األخرى ترتك لكل دولة األخذ بالعقوبات
املناسبة هلا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بذا قرر جملسكم بعادة املادة فإن

أرى أن النقاش جيب أن

يتم يف اللجنة وحيضر اإلخوة لتقرير ذلك ،أو أن نستمر يف النقاش ألننا اليوم
حمرجون مع اإلخوة الوزراء ،حيث لدينا لقاء على الغداء مع وفد بندونيسي
عند الساعة الواحدة ظهرًا ،ولدينا اجتماع مكتب اجمللس .تفضل سعادة األ
عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

21

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هناك نقطتان فقط .أوالً :أعتقد أن موضوع
حذف عبارة «ثالث سنوات» غري صحيح ،وأتفق مع ما ذكرته األخت لولوة
العوضي .ثانيًا :خبصوص املادة  ،5هي تعاقب على األفعا الواردة يف املادة 25 37
واليت هي أصل العقوبة ،فهناك خمالفات حددت وجاءت العقوبة هلذه األفعا
واليت هي مستوحاة ومبنية على املادة  ،31فالعقوبة هنا لتية بناء على األفعا
الواردة يف املادة  ،37وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع سعادة الوزير يف موضوع أن املادة
تعاقب على األفعا  ،ولكننا نتكلم عن قانونني ،مبعنى أنه كان من 35
املفرتض ــ من حيث الصياغة ــ أن تعاد صياغة املادة  ،31ألننا أعطينا اجلهة
املختصة يف النظام حق بصدار عقوبات ،يف حني أننا يف التعديل ــ الذي
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أساسًا مل نصغه على اعتبار أنه تعديل ــ أعطينا احملكمة حق بصدار
األحكام ،فأعتقد أن العملية بسيطة جدًا وهي أن تعاد صياغة املواد 31
وغريها ،حتى يأتي تطبيق القضاء يف هذه األمور على وجه حكيم ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أيلب اسرتجاع املادة ملزيد من الدراسة،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
25

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

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تعاد هذه املادة بىل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

35

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)7توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 25
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

31

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

35

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .ومتنح اللجنة أسبوعني ملوافاتنا بتقريرها بشأن

املادة  .5وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما واخلاص مبناقشة 31
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تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون باملوافقة على قانون
(نظام) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدو جملس التعاون لدو اخلليج
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )41لسنة 3123م .تفضل األ حممد
حسن باقر رضي مقرر اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أيلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
21

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

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )123
31

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

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بن هذا القانون املرافق ملرسوم يعد تكملة 35
للقانون السابق من حيث بكماله لتشريعات وقوانني جملس التعاون
اخلليجي ،مع العلم ــ وحبسب ما هو مرفق ــ أن اللجنة استأنست بآراء اجلهات
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املختلفة وقد وضعت اللجنة رأيًا مسهبًا يربر ضرورة املوافقة على هذا القانون
املرافق ملرسوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل بىل مناقشة مواده مادة 25
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
31

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة  ،2تفضل األ مقرر
اللجنة.
5

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)2توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.

35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 11

31
3123/23/33م املضبطة 8

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف 21
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
25

العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لتسمح لي اللجنة ،فلم أكن حاضرة
اجتماعها ،وأقو هذا قبل أن يرد عليَّ أحد ،ولكن هذه املادة حتتاج بىل
تضبيط فيما يتعلق باإلخطار ،فاملادة  3يف مشروع القانون السابق حددت 31
اللجنة فيها اإلخطار خبطاب مسجل أو بالنشر يف اجلريدة الرمسية ،وهنا
األمر عام مطلق ،وهناك عقوبات وحقوق أشخاص ،فمن املفرتض أن يُحدد
اإلخطار كما ورد يف نص املادة  3من مشروع القانون السابق ،أي حتدد
وسيلة اإلخطار...

35

الرئيـــــــــــــــس:
األخت لولوة ،حنن اآلن نناقش املادة  ،3وموضوع اإلخطار تناولته
املادة .4
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العضو لولوة صاحل العوضي:
أعتذر سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
5

هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ

25

مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)4توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
31

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األ مجعة حممد الكعيب.
35

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،نطلب من اجمللس اسرتجاع املادتني  4و 5ملزيد
من الدراسة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ رئيس اللجنة يطلب اسرتداد املادتني  4و ،5فهل يوافق
اجمللس على ذلك؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُعاد املادتان  4و 5بىل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

21

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( :)1توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
35

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة املستحدثة ( 7بعد بعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على
استحداث هذه املادة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على استحداث هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 8 :7بعد بعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
31

كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
35

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

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل بىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن باقر رضي:
املادة ( 1 :8بعد بعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة 5
كما جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

21

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

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
بذن تُقر هذه املادة .وننتقل اآلن بىل البند التالي من جدو األعما

واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب 31
اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  32ديسمرب 3122م ،وتقرير
أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 3122م ،والذي أعدته وزارة
املالية .وأيلب من األ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه بىل
املنصة فليتفضل.

35

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أيلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
بذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )153

21

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أحلتم معاليكم 25
بىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية نسخة من احلساب اخلتامي املوحد
للدولة لعام 3122م وتقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 3122م بتاريخ 28
فرباير 3123م ،وذلك لدراستهما وبعداد تقرير شامل بشأنهما جمللسكم
املوقر ،وبناء على ذلك قامت اللجنة بدراسة التقريرين دراسة موضوعية شاملة
مركِّزة على البعد االقتصادي واملالي لألرقام واإلحصائيات الواردة يف 31
احلساب اخلتامي ملعرفة مدى تطابق هذه املعلومات مع امليزانية العامة املعتمدة
وكذلك للتحقق من مدى جناح الوزارات واجلهات احلكومية يف محاية املا
العام واستخدامه على الوجه الصحيح .بن اللجنة رأت أنّ من أهم املالمح
والسمات الرئيسية للحساب اخلتامي املوحد للدولة لسنة 3122م املؤشرات
التالية2 :ــ حتقيق زيادة يف اإليرادات الفعلية احملصلة عن امليزانية املعتمدة 35
املعدّلة بنسبة  ،%3321حيث بلغت  3833مليون دينار3 .ــ أنّ الدولة مازالت
تعتمد على اإليرادات النفطية ،حيث بلغت اإليرادات منها  3471مليون دينار
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وبنسبة  %8721من جمموع اإليرادات العامة ،مما يد على عدم قدرة
احلكومة على تنويع مصادر دخلها ،والذي بدوره ميثل خطرًا على هذه
اإليرادات نظرًا بىل تذبذب أسعار النفط يف األسواق العاملية وخاصة بعد
اكتشاف الغاز الصخري يف الغرب3 .ــ االرتفاع احلاد يف املصروفات
املتكررة حيث وصلت بىل  3423مليون دينار ،كما بلغت نسبة االرتفاع فيها 5
يف سنة 3122م  %3122عمّا كانت عليه يف العام السابق 3121م ( 2818مليون
دينار) ،وأنها أصبحت متثل نسبة  %8425من بمجالي املصروفات العامة البالغة
 3853مليون دينار ،ممّا يد على أن املصروفات املتكررة تستحوذ على املالية
العامة للدولة وأنّها تعاد معظم بيرادات النفط والغاز وبنسبة  %1723من
جمموع بيراداتهما4 .ــ التضخم السريع يف مصروفات القوى العاملة واليت بلغت 21
نسبة النمو فيها خال العام معدّ  ،%2528حيث جتاوزت هذه املصروفات
للمرة األوىل مبلغ املليون دينار خال العام ( 22115مليون دينار) .ولألمانة نقو
بن أحد أسباب ارتفاع مصروفات القوى العاملة هو صدور املرسوم بقانون رقم
 32لسنة 3122م بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1لسنة 3122م باعتماد
امليزانية العامة للسنتني املاليتني 3122م و3123م وبفتح اعتماد بضايف لزيادة 25
رواتب موظفي الدولة من مدنيني وعسكريني ومتقاعدين5 .ــ اخنفاض
مصروفات املشاريع حيث بلغت حوالي  442مليون دينار وبنسبة  %2525من
بمجالي املصروفات العامة ،كما أن نسبة الصرف فيها مل تتجاوز  %4721من
جمموع امليزانية املعتمدة للمشاريع والبالغة  131مليون دينار1 .ــ نتيجة لزيادة
اإليرادات العامة بنسبة  %3321واخنفاض املصروفات العامة (املتكررة 31
واملشاريع) بنسبة  %2123عما هو معتمد يف امليزانية ،اخنفض العجز من
 233825مليون دينار املعتمد عند بقرار امليزانية (املعدّ ) بىل  3223مليون دينار
فقط وبنسبة  %321من العجز املعتمد7 .ــ استمرار منو الدين العام البحري ،
فقد ارتفع خال العام مببلغ  17722مليون دينار أي بنسبة  %3321عمّا كان
عليه يف العام السابق ( 387227مليون دينار) وعليه أصبح جمموع الدين العام 35
يف نهاية سنة 3122م  354827مليون دينار ،وهو ما يعاد حوالي  %3723من
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الناتج احمللي اإلمجالي البالغ ( 1535مليون دينار)8 .ــ بن القروض اخلارجية
من مجلة هذا الدين العام وصلت بىل نسبة تقارب األربعني يف املائة ،وترى
اللجنة أنّ االعتماد على املصادر اخلارجية لالقرتاض يشكل خطرًا على
االقتصاد الوي

على املستوى البعيد1 .ــ بلغت الفوائد املرتتبة على الدين

احلكومي  2242518مليون دينار ،حمققةً بذلك ارتفاعًا مقداره 5 332151
مليون دينار وبنسبة  %3124مقارنة مبستواها الفعلي يف السنة املالية 3121م
والبالغة  1125مليون دينار فقط .بن اللجنة أثناء دراستها ومناقشتها احلساب
اخلتامي املوحد خايبت وزارة املالية من أجل احلصو على توضيح كتابي
لبعض االستفسارات ،كما اجتمعت مع فريق ف

خمتص من الوزارة ملناقشة

ردها على تلك االستفسارات واليت من أهمها2 :ــ التباين الواضح يف املبالغ 21
املعتمدة والفعلية يف الكش

اخلاص بامليزانية التحويلية عنها يف املبالغ

املعتمدة والفعلية (النفقات التحويلية)3 .ــ مفهوم الوزارة وتفسريها للميزانية
العمومية وعناصرها ،وهل هناك فرق بني امليزانية العمومية وبيان اإليرادات
واملصروفات؟ بىل جانب استفسارات أخرى؛ ومن أراد أن يطلع عليها فهي
موجودة يف التقرير؛ وقد تفضلت الوزارة مشكورة بالرد على تلك 25
االستفسارات .معالي الرئيس ،بن هناك مالحظات كثرية سردناها بالتفصيل
يف التقرير ،ومنها :ندعو احلكومة املوقرة بىل تزويد السلطة التشريعية
مستقبالً بتقرير تفصيلي حو ما مت حتقيقه من مبادئ وأهداف امليزانية،
وعلى وجه اخلصوص تلك املتعلقة برفع كفاءة اجلهاز احلكومي ،ورفع
مستوى الدخل ،وختفي األعباء املعيشية على املواين ،واليت تشكل عناصر 31
أساسية يف اسرتاتيجية احلكومة .نطالب احلكومة بتطبيق ما تطلبته الفقرة
(ب) من املادة  51من قانون امليزانية العامة للدولة وخاصة :املوجودات املالية،
وااللتزامات الطارئة ،واإلعفاءات الضريبية ،واألنشطة شبه احلكومية .على
احلكومة وضع خطط تنفيذية وبرامج واسرتاتيجيات واضحة لتنويع مصادر
الدخل ،وعدم االعتماد على اإليرادات النفطية باعتبارها مصدر دخل رئيسي 35
للميزانية العامة .يف البند اخلاص باملبالغ املدورة الحظت اللجنة عدم تفريد
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وتوضيح اجلهات والوزارات املخصصة هلا املبالغ املدورة كاعتمادات
للمشاريع .ضرورة أن يشتمل احلساب اخلتامي على حسابات شركة
ممتلكات البحرين القابضة ،حتى يتسنى الوقوف على الوضع املالي للدولة،
نظرًا بىل أن احلساب اخلتامي احلالي ال يعكس الوضع املالي للدولة بصورة
مكتملة املعامل ومتسمة بالشفافية .النظر يف أسباب الفوارق يف نسبة الصرف 5
الفعلي املتدني على املشاريع اإلنشائية حيث يوجد تفاوت كبري جدًا بني
املعتمد واملصروف الفعلي لدى معظم الوزارات واجلهات احلكومية ،والذي
مل يصل حتى بىل  .%48ضرورة تضمني احلساب اخلتامي يف السنوات القادمة
األرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن املفهوم الواسع للدين العام ،شامالً
الديون املستحقة على اهليئات العامة والشركات اململوكة للدولة .االلتزام 21
باملادة  38من قانون امليزانية العامة وتعميم وزير املالية رقم  1لسنة 3122م
بشأن املعايري احملاسبية إلعداد احلسابات اخلتامية احلكومية فيما يتعلق
بتحميل السنة املالية 3122م مصروفات ختص العام املالي 3121م .معالي
الرئيس ،بن تقرير اللجنة ومرفقاته حيتويان على معلومات مجّة وكثرية
أكثر مما سردته عليكم ،فمن رغب يف االستزادة فلريجع بىل التقرير 25
ليحصل على ما يريد؛ واألمر معروض عليكم يا معالي الرئيس الختاذ
الالزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األ مجا حممد فخرو.

31

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا يهم

أن أمسع رد معالي األ وزير املالية على

أسئلة اللجنة ،وهي أسئلة أتت يف حملها .ولدي مالحظتان عامتان ،وهما :أن
هناك مصروفات فعلية صُرفت عام 3122م تزيد على تقديرات املوازنة ،ومل 35
أجد يف التقرير أي بند يوضح ملاذا مت صرف مبالغ أكثر من تقديرات
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املوازنة؟! علمًا بأن القانون واضح يف هذا اجلانب ،أع

أنه ال جيوز أن يتم

الصرف بال مبوجب قانون ،ولدينا ثالثة بنود يف امليزانية هي :بند اخلدمات
املبلغ املعتمد  211مليونًا والفعلي  271مليونًا ،وبند السلع الرأمسالية املبلغ
املعتمد  35مليونًا والفعلي  31مليونًا ،وبند الصيانة املبلغ املعتمد  54مليونًا
والفعلي  51مليونًا؛ ثالثة بنود يف املوازنة مل نعرف ما هي أسباب الزيادة فيها؟! 5
ويف احلقيقة جيب أال تكون هناك زيادة ،وبال اعترب األمر خمالفًا للقانون،
بال بذا كنت أنا ال أفهم يف القانون .األمر اآلخر سيدي الرئيس ،هو أننا تعبنا
يف هذا اجمللس وحنن نقو ملاذا عدم االستفادة أو تنفيذ املخصص من املوازنة
الرأمسالية! البحرين ال ميكن أن تبقى وتعيش من غري الصرف على النفقات
الرأمسالية ،نصرف نفقات حتويلية ومصروفات متكررة ولكن عندما نأتي 21
بىل الضخ فعالً يف البنية التحتية وبناء البُنية األساسية للبحرين جند أن التنفيذ
يصل بىل  %47من حجم املخصص ،وهذه ليست املرة األوىل سيدي الرئيس
اليت نواجه فيها ونتكلم فيها مع اإلخوة يف احلكومة حو هذا األمر،
ولكن مع األس

الشديد ال جند األيادي اليت تنفذ هذا املوضوع .يبعًا قد

يأتي من يقو بن هناك تأخريًا يف بقرار املوازنة ،وهذا صحيح أنه قد يكون 25
هناك تأخري ،ولكن أيضًا التأخري قد جياريه استعجا يف عملية الصرف.
األمر الثالث سيدي الرئيس أنه جاء يف التقرير مالحظات اللجنة حو
احلساب اخلتامي املوحد للسنة املالية 3122م ،ووضعت اللجنة حوالي أربع أو
مخس مالحظات ،ومجيع هذه املالحظات كُررت يف السنوات 3111م
و3121م و3122م وبىل لخره ،وأنا أقو ياملا أننا نضع مالحظات يف هذا 31
اجمللس ونناقش التقرير ،واإلخوة يف الوزارة املعنية ال يأخذون بها فما هي
اجلدوى من مناقشة هذا التقرير بالكامل؟! أنا أعتقد أنه جيب على اإلخوة
يف الوزارة بذا قُ ِدمَت هلم مالحظات أن يقوموا بتفنيدها أمام اإلخوان يف اللجنة
أو يف اجمللس ويعطونا رأيهم فيها وال نضيع وقتنا وحنن نناقش أمورًا ونضع
مالحظات ال يُستمع هلا ،وأنا أعتقد أن كل املالحظات اليت وضعتها اللجنة 35
هي مالحظات وجيهة ،وهذا موضوع أساسي .املوضوع اآلخر املهم
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واألساسي ،حنن نفهم أن تقديرات املوازنة جيب أن تكون أقرب ما يكون
بىل الدقة وتعتمد على توقعات ،عندما أُعِدّ موازنة اعتماداتي فيها تبلغ
مليارين ومئيت مليون ،ويأتي االعتماد الفعلي بقيمة مليارين وثالمثائة مليون،
وقد يكون هناك خطأ يف التوقعات املستقبلية ،صحيح أننا نعتمد على
النفط ،وسوق النفط خمتل  ،ولكن حتمًا أن هناك توقعات دولية ألسعار 5
النفط ،وحنن مع األس

الشديد دأبنا يف السنوات املاضية على أال نظهر

أسعار النفط بقيمتها التقديرية احلقيقية ،ودائمًا نذهب بىل السعر األقل،
وتأتي املوازنة بعجز كبري يف نهاية السنة ،وهذا العجز يكون لسببني :السبب
األو  :عدم الصرف يف امليزانية الرأمسالية .السبب الثاني :ارتفاع سعر النفط.
أنا أمتنى على اإلخوة يف احلكومة يف السنوات القادمة عند بعداد موازنة 21
وبقرارها أن تكون املبالغ التقديرية قريبة من الواقع ،وأنا أعتقد أن لديهم
القدرة واإلمكانية لالستفادة من التقارير املوجودة لديهم اخلاصة بتوقعات
أسعار النفط .حنن دائمًا نضع توقعات قليلة ولكن يف النهاية نظهر بفوائض
دفرتية ،نبدأ يف بداية السنة بعجز كبري ،وننتهي بعجز صغري جدًا .النقطة
األخرية اليت ذكرها األ مقرر اللجنة ــ وأمتنى أن تكون مدرجة ضمن 25
التقرير وهي خبصوص العجز احلكومي ــ وحنن ناقشنا هذا املوضوع أكثر
من مرة .بذا كان لدي عجز يقدر بــ  31مليون دينار ،ملاذا أذهب واستل
مليار دينار زيادة خال عام 3122م؟ يف أي جهة استفدنا من املليار دينار اليت
أخذت كقرض يف 3122م يف حني أن العجز يف املوازنة هو  31مليون دينار
حبري ؟ مل نستمع جلواب عن هذا السؤا عندما ناقشنا زيادة االقرتاض31 ،
ومل جند أيضًا يف احلساب اخلتامي ما يفسر ذلك؛ لذلك أمتنى على معالي
وزير املالية تزويدنا مبعلومات بهذا الشأن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 77

35

3123/23/33م املضبطة 8

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،األسئلة كلها موجهة بىل اإلخوة يف
احلكومة .بالنسبة بىل الكالم الذي قاله األ مجا فخرو خبصوص
التجاوزات يف املصروفات املتكررة بالذات املصروفات اخلاصة باخلدمات
والسلع الرأمسالية والصيانة ،أنا مل أذكرها ألن اختصرت يف احلديث .أما 5
خبصوص بقية األسئلة فهي موجهة لإلخوة يف احلكومة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األ الشيخ أمحد بن حممد ل خليفة وزير
21

املالية.

وزيـــــر املاليــــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .هذا
التقرير املعروض أمامكم هو للسنة املالية 3122م ،وأنا سوف أعلق على
بعض املالحظات اليت أثريت بشكل سريع .بن الزيادة يف موازنات بعض 25
القطاعات جاءت نتيجة أن احلكومة لديها  %3وفقًا للقانون يسمح هلا
الصرف منها على اخلدمات اليت تطرأ خال العام أو الطلبات على املوازنة
اليت تطرأ خال العام ،وبالتالي من الــ  %3حتو ميزانيات بضافية بىل
اجلهات اليت حتتاج بليها وفقًا ملا تقرره احلكومة بهذا الشأن؛ وهلذا السبب
مل نتجاوز بمجالي امليزانية املوجودة برقم صادر .بالنسبة بىل املالحظات 31
السابقة ،حنن نأخذ باملالحظات كافة على حممل اجلد وبكل مسؤولية،
وحنضر االجتماعات كافة ،ونشارك باملختصني الذين لدينا ،ورأيكم جدًا
مهم بالنسبة بلينا باإلضافة بىل رأي جملس النواب حيث تسهمان يف حتسني
الشفافية وحتسني األداء بالنسبة بىل يريقة عرضنا للمعلومات ،وحنن حنرتم
اآلراء كافة ،ولكن أحيانًا يكون التطبيق سريعًا يف أمور ،ويكون التطبيق 35
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يف أمور أخرى حباجة بىل تعديل يف التشريع أحيانًا أخرى ،وحيتاج بىل وقت
أكرب ،وأحيانًا تكون لدينا وجهة نظر حنب أن نشرحها أكثر لنكون
أكثر بقناعًا فيها .بالنسبة بىل توقعات أسعار النفط لإليرادات ،على مدى
املوازنات يف السنوات املاضية كنا يف كل ميزانية ــ كل سنتني ــ نرفع
السعر حبيث يكون أقرب بىل سعر السوق بالنسبة بىل سعر النفط ،فنحن يف 5
املاضي كنا نتكلم عن  41دوالرًا للربميل ،ووصلنا بىل  81دوالرًا للربميل ثم
وصلنا بىل 11دوالرًا للربميل ،وبالتالي كل فرتة نقرتب يف تقديرنا لسعر
النفط من سعر السوق؛ حتى نكون يف موازناتنا دائمًا أقرب بىل الرقم
الواقعي ليكون األمر واضحًا ،وجعلنا األمر تدرجييًا وليس مرة واحدة حتى
نصل بىل سعر قريب من سعر السوق ،وحنن اليوم لسنا بعيدين كثريًا عن 21
سعر السوق .بنّ تقدير سعر النفط يف العام القادم هو من أصعب األمور فما
بالكم بتقدير سعر النفط لعامني قادمني ،وحنن قمنا بهذه املهمة يف دورات
امليزانية السابقة وذلك برفع تقديرنا لإليراد ألقرب سعر يف السوق ،واحلساب
اخلتامي يبيّن قيمة اإليراد احلقيقي نتيجة بيعنا للنفط بالسعر الذي قمنا
25

ببيعه يف العام املاضي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجا حممد فخرو.
31

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع احرتامي ملعالي وزير املالية ،بال أن
أمتنى عليه أن جييب عن األسئلة بشكل واضح ،وأعتقد أنه من اخلطأ أن
تطرح أسئلة وال جياب عنها ،أسئلة يرحها األ مقرر اللجنة ،وأسئلة قمت
بطرحها ومل تتم اإلجابة عنها .عندما نتكلم عن التعاون بني السلطتني نتمنى

أن يكون هذا التعاون موجودًا ،وعندما نسأ وال جياب عن أسلتنا فهذه 35
مشكلة.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا أ مجا معالي وزير املالية دائمًا صاحب كلمة ما قل ود  ،وهو
أجاب عن األسئلة ،وقا بن بعض املالحظات تطبق ألن هناك حاجة بىل
السرعة يف التطبيق ،وبعض املالحظات قد حيتاج تطبيقها لبعض الوقت،
وهذا جواب عام على املالحظات كافة .أنا بودي أن أقو لكم أمرًا وهي 5
شهادة يف حق الوزير ،أنا عملت مع الوزير عن قرب عندما كنت وزيرًا
للتجارة ومسؤوالً عن سوق األوراق املالية ،وأعرف منط تفكريه يف بدارة مثل
هذه األمور ،وأنا أغبط مملكة البحرين على أن لديها وزير مالية مثل معالي
الشيخ أمحد بن حممد ل خليفة ،هذا أوالً .ثانيًا :وهذا أمر عام ،ليس هناك
وزير مالية ال يف دولة فقرية وال يف دولة غنية حمبوب ،ال من زمالئه الوزراء21 ،
وال من السلطة التشريعية ،وال من الناس؛ ألنه لو أراد فعالً أن يدير امليزانية
بشكل حمرتف ويقدر الظروف االقتصادية فلن يرضي أحدًا ،وبالتالي جتده
هو مركز الصراع ،ويف األخري اللوم يقع على عاتقه ،وبرضاء الناس غاية ال
تدرك؛ لذلك أرى يا أ مجا أن ختف

من حدتك وتتفهم ،وأنا مدرك أنك

تقدر وتفهم هذه األمور ،فأرجو أن توسع صدرك ،وأعتقد أن ما ورد يف 25
التقرير من مالحظات هي مالحظات مهمة ،وبإمكان الوزير بثارتها أكثر
منا ،بال أنه البد أن يدافع عن تقارير احلكومة؛ لذلك أرجو أن يكون هناك
تعاون بني السلطتني ،وأعتقد أن املالحظات كافة يدركها الوزير ،وقد
يعمل على تنفيذها ،واهلل يعينه على هذه الظروف الصعبة .تفضل األ مجا
31

حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
أشخص هذا السؤا  ،ومعالي وزير
َّ
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل
املالية صديق وأعتز بعالقيت معه ،ولكن لو كان أي وزير لخر يف هذا
املكان لطرحت عليه األسئلة نفسها .عندما يقو الوزير بنه استخدم الـ 35 %3
وجتاوز املصروفات ،وعندما يتم نقل الــ  %3من اجلزء املخصص يف امليزانية
التحويلية ،ويتم تعديل األبواب ،أو يبقى املصروف يف امليزانية التحويلية ،هذا
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كالم غري صحيح وال جيوز .أنا ال أعلم نسبة الـ  %3اليت كانت لديهم كم
تبقى منها؟ وأين صرف املتبقي؟ كالم معالي الوزير غري صحيح؛ ألنه ال
ميكن مقارنة رقم برقم معد  ،هذا ال جيوز؛ ألن

بذا كنت سأقارن رقم

برقم معد فيجب أن أعد الرقم اآلخر ،وبال لنطبق عليه الكالم املوجود يف
القانون وهو أنه ال جيوز أن يتم الصرف بال ألبواب مت بقرارها بالقانون5 .
خبصوص املالحظات ،اإلخوة يف وزارة املالية مشكورين بذا كانوا قد قاموا
باألخذ ببعض املالحظات اليت ميكن تطبيقها بشكل سريع ،فهل يعقل أن
تصدر مالحظات يف السنوات  3111و3121م و3122م وبىل اآلن مل تنفذ؟ هذا
يد على أن هناك قصورًا يف تطبيق املالحظات ،أو أن مالحظاتنا ال قيمة هلا!
جيب أن يتم الرد على مالحظات اجمللس من قبل وزارة املالية ،ال أن يتم الرد 21
بشكل عام ويقا بنه مت تطبيق املالحظات اليت تطبق بشكل سريع .حنن
نشكرهم على املالحظات اليت مت تطبيقها ،ولكن هل يعقل أن مالحظاتي
ألربع سنوات متتالية ال يؤخذ بها ،وال أحصل على جواب شافٍ عن أسلئيت.
عندما سألنا عن الطامة الكربى ،عن الدين العام ،وعن اقرتاض مليار دينار
حبري  ،بينما العجز يبلغ  31مليون دينار يف االجتماع السابق مل حنصل على 25
بجابة ،ونأتي اآلن ونطرح السؤا نفسه ملاذا اقرتضنا املليار دينار حبري
وحنن عجزنا  31مليون دينار فقط؟ أين صُرف املبلغ؟ وهذا سؤا موجه بىل
اللجنة ،حيث يفرتض أن العجز يف احلساب اخلتامي والدين العام يبيّنان
بالتفصيل املقبوضات هلذا الدين واملدفوعات منه ،حنن ال نريد بحراج أحد
ولكن هذه أسئلة تستحق أن حنصل على بجابة عنها ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
35

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حو التوصيات واملالحظات اليت وردت يف
التقرير وأهمها عن شركة ممتلكات القابضة ،والكالم الذي تطرق بليه
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األ مجا فخرو ،أقو  :اليوم حنن يف السلطة التشريعية ومع احرتامي ملا
تفضلت به ــ سيدي الرئيس ــ حو أن هناك تعاونًا بني السلطتني التنفيذية
والتشريعية ،هل املطلوب هنا التعاون اجلاد املثمر الذي يؤدي بىل نتيجة أم
العكس؟ بذا كانت املالحظات قد تكررت على مدى الزمن ــ كما تفضل
األ مجا فخرو ــ ومل تأخذ بها السلطة التنفيذية ،وجاء اليوم رد الوزير ردًا 5
عامًا ونظريًا وبنشائيًا أكثر منه ردًا تفصيليًا على مالحظات اللجنة ،وعلى
األسئلة اليت أثارها األ مجا فخرو ،فأين هو التعاون بني السلطتني؟! توسيع
الصدر شيء مطلوب يف السلطة التشريعية ،وحنن نتقبل لراء بعضنا ،ولكن
يف حدود االحرتام املتباد بني السلطتني ،وأوىل األولويات أن يكون هلذا
االحرتام تفاعل وتفعيل ملالحظة أي سلطة من السلطات جتاه السلطة األخرى؛ 21
أنا ال أرى أي تفاعل أو تفعيل ألي مالحظة من املالحظات ،وبالتالي وجهة
نظري هي تكلي اجمللس بدراسة احلساب اخلتامي وبعداد تقريره؛ ألننا بذا
سرنا على هذا املنوا فسيكون هناك ضياع للوقت واجلهد .ما فائدة تناو
السلطة التشريعية للحساب اخلتامي وببداء املالحظات حوله بذا مل يكن
هناك جتاوب من السلطة التنفيذية ،أو بذا كان هناك جتاوب ولكن الرد ال 25
يأتينا مفصل على هذه املالحظات؟ حنن ال نقو بن احلكومة مل تتناو
املالحظات ،ولكن ما هو أمامنا اآلن ال يوجد به أي تفعيل جاد ملالحظات
اجمللس على مدى السنوات الطويلة ،وحنن اليوم نناقش حسابًا ختاميًا
ــ وكما تفضل معالي وزير املالية ــ للسنة املالية املنتهية 3122م ،أي منذ بنشاء
السلطة التشريعية بىل سنة 3122م مل نرَ تفعيالً ملالحظة من مالحظاتها على 31
أرض الواقع .وأنا أقرتح على معالي الوزير أن يرد ردًا مكتوبًا على مالحظات
اللجنة ،ويكون هذا بادرة من بوادر حسن التعاون بني السلطتني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.
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العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما الحظت وكما الحظ اإلخوة
األعضاء أنه يف الوقت الذي مل تتطرق الالئحة الداخلية يف موادها بىل أي
شيء حو يريقة عرض املالحظات ،وحو الرد على االستفسارات ،فإنه من
الضروري تأكيد أهمية أن تكون هناك بجابات من الوزارة عن استفسارات 5
اللجنة .حنن ــ والشكر كل الشكر ألعضاء اللجنة ــ اختذنا يف هذا الدور
بالذات منهجية خمتلفة عمّا كنا نتبعه يف السنوات املاضية حيث راجعنا كل
التقارير اليت أعدتها اللجنة بالنسبة بىل احلسابات اخلتامية املاضية ،وجعلنا
هناك نوع من املقارنة بني املالحظات اليت ذُكرت يف السنوات املاضية وبيّنا
بذا كان هناك أي تكرار ألي من هذه املالحظات يف التقرير اجلديد .وأنا 21
سعيد اليوم حيث أرى اإلخوة األعضاء قد ركزوا فعالً على هذه املالحظات
اليت مت التطرق بليها يف التقارير السابقة ،وال يع

هذا ــ يف نهاية املطاف ــ

أننا كررنا مالحظة يف أكثر من سنة ولكننا نعتربها مبثابة تذكري للوزارة
بأن هذه مالحظة مت التطرق بليها سابقًا ومازا هلا موقع من اإلعراب ،ونرجو
أن تكون الطريقة اجلديدة مبثابة خطوة يف يريق تصحيح مثل هذه 25
املالحظات يف تقارير احلسابات اخلتامية القادمة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األ الشيخ أمحد بن حممد ل خليفة وزير
31

املالية.

وزيـــر املاليــــــة:
شكرًا معالي الرئيس ،شكرًا على الكلمات الطيبة اليت ذكرتها
خبصوصي ،فقد كانت فرصة ييبة حينما عملت معك عندما كنت وزيرًا
لوزارة التجارة وكنت أنا يف البورصة ،وأذكر أن
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الكثري أيضًا .بالنسبة بىل املالحظات :يف الباب األو حنن نتعامل معه
منفردًا ،وبالنسبة بىل األبواب من  3بىل  7نتعامل معها باعتبارها وحدة
واحدة ،ونسجل املصاري فيها بالشيء الذي تنتهي به يف نهاية العامة ،وهذه
األسئلة حينما تُثار يف اللجنة بإمكاننا توضيحها يف االجتماعات ،وميكن
ألي من اإلخوة األعضاء دعوتنا الجتماعات اللجنة حينما نناقش احلسابات 5
ونقوم بشرحها .بالنسبة بىل موضوع االقرتاض حنن ملتزمون دائمًا باملوازنات
املوجودة لدينا وبالصرف يف حدود الدستور والقانون ،ولكننا نقرتض أحيانًا
حينما نتوقع فرتة فيها حتديات يف االقرتاض ،فنقرتض حينما يكون
لدينا مصروفات متقدمة رمبا ال يالحظها الناس العاديون ولكننا حينما نرى
ــ مثالً ــ حينما صار يف الواليات املتحدة  shutdownفنقرتض قبلها حتى 21
تكون لدينا السيولة الكافية لتغطية التزاماتنا ،وحينما نرى أن تغيريًا
سيكون يف الـ  ،interestفهناك قرارات بدارية تُتّخذ ،حنن ال نقرتض سنة
بسنة ،بل دائمًا نأخذ يف عني االعتبار التغريات اليت قد حتصل يف السوق،
ويغطي اقرتاضنا فرتات أكثر منه ،أي ال نقرتض  23شهرًا بالضبط ،يناير
ومن ثم نقرتض للسنة اليت بعدها مثل احلساب اخلتامي ،بل جيب أن يكون 25
لدينا  ،balancesليس يف كل مرة ،فقد نصرف هذه األموا  ،وأحيانًا
يكون لدينا التزامات أخرى جيب أن نكون مستعدين هلا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ليس أمامنا اآلن بال توصية اللجنة وهي :أوالً :املوافقة على 31
اعتماد احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املنتهية يف  32ديسمرب 3122م
وتقرير أداء امليزانية .ثانيًا :املوافقة على رفع املالحظات الواردة يف التقرير بىل
احلكومة املوقرة .فهل يوافق اجمللس على توصية اللجنة؟
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