.2

العضـــــــــــو أيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم ب ــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور أيـــــد ـــــا العـــــري .

.1

العضـــــــــــــو أيـــــــــــــد م ـــــــــــــدي احلـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البنمحمــــــــــد.

.2

العضــــــــــــــو جا ــــــــــــــم أيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .
ـــــــــــــرو.

مـــــــــــــد

.6

العضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــال

.2

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة

.8

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــــي ــــــــــــــلما .

.9

العضــــو الــــداتورة ج ــــاد عبــــدا

الفا ــــل.

.21

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــاس.

.22

العضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعيمـــــــــــــي.

.22

العضــــــــــــــو .الــــــــــــــد

مــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.21

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

.24

العضـــــــــــــــــــو دالل ج ا ـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.22

ــــــــــــــر .

مـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

أيــــــــــــد املنــــــــــــاعي.

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

.26

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة

.22

العضــــــــو الـــــداتور ـــــعيد أيـــــد عبـــــدا .

.28

العضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد البحارنــــــــــــة.

.29

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ريـــــــــــــة.

.21

العضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

.22

العضـــــــــو عبـــــــــدالرين

شـــــــ ـ .

.22

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن أبـــــل.

.21

العضــو الــداتور ع بــدالع ي عبــدا

الع.مــا .

.24

العضــــــــــو عبـــــدالوهاب عبداحلســـــن املنصـــــور.

.22

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ أيــــــــــــــد.

.26

العضـــــــو ا مـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه.ي.
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.22

العضـــــــــــــو ـــــــــــ ـ اد أيـــــــــــــد احلـــــــــــــاجي.

.28

العضـــــــــــو الـــداتور

مـــد علـــي حســـن علـــي.

.29

العضــــــو الداتور

مد علي

مد اخل اعـي.

.11

العضـــــــــو الـــداتور منصـــور

مـــد ـــرحا .

.12

العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا يلــــــــي .ضــــــــوري.

.12

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

وقد حضر ا لسة عادة السيد عبدا ليل براهيم ل ريف األمني العام
ولس الشورى.
هذا وقد مثل احلكومة ال من:
2

 - 2عادة السيد با م بن يعقوب احلمر ووير اإل كا .
 - 2عادة السيد عيس بن عبدالرين احلمادي ووير ش و اإلعالم
وش و جملسي الشورى والنواب.
اما حضر ا لسة بع

ممثلي ا

ات الر ية وهم:

 من ووارة املالية:
 - 2السيد

21
امي

مد ييد مدير دارة العالقات االقتصادية

اخلارجية.
 - 2الشيخ راس بن عبدالرين ل .ليفة رسيس قسم العالقات
الثناسية.

22

 من ووارة املواصالت واالتصاالت:
 - 2السيدة بتسام

مد الشمال مدير النقل ا وي.

 - 2السيد امال حف رياض املستشار القانوني.
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 من ووارة اإل كا :
 - 2السيد .الد يعقوب العامر مستشار الووير.
 - 2السيد يا ر

مد  .املستشار القانوني.

 من ووارة ش و اإلعالم وش و جملسي الشورى والنواب:
 - 2السيد عبدالعظيم

2

مد العيد الوايل املساعد لش و جملسي

الشورى والنواب.
 - 2السيد أارب جا م عاشور املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤ اء األقسام وموظفي الووارة.

21

 من بنب اإل كا :
السيدة هيفاء عبدا ليل املدني رسيس الش و القانونية.اما حضرها الداتور أيد عبدا

ناصر األمني العام املساعد

للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والسيد عبدالناصر

مد الصديقي 22

األمني العام املساعد لش و ا لسات والل.ا  ،والداتور عصام عبدالوهاب
الربوجني رسيس هيئة املستشارين القانونيني باولس ،وأعضاء هيئة
املستشارين القانونيني باولس ،اما حضرها عدد من مديري اإلدارات
ورؤ اء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم ا تتح معالي الرسيس ا لسة:
21

الرئيـــــــــــــــس:
بســم ا

الــرين الــرحيم ،أ ــعد ا

صــباحكم بكــل  .ـ  ،نفتــتح

ا لسـة احلاديـة عشــرة مـن دور االنعقــاد العـادي الثـاني مــن الفصـل التشــريعي
الرابع ،ونبدأ بتالوة أ اء األعضاء املعتـذرين والاـاسبني عـن ا لسـة السـابقة.
تفضل األخ عبدا ليل براهيم ل ريف األمني العام للم.لس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا يدي الرسيس ،السالم عليكم ورية ا
صباحكم

ا

وبرااته ،وأ عد

يعًا بكل  ، .اعتذر عن حضور هذه ا لسة ال من
ياء حيي املو وي ،وجواد حبيا اخلياط ،و.الد

أصحاب السعادة :يد

حسني املسقطي ،و امية .ليل امل يد ،وهالة رم ي اي للسفر .ار

2

اململكة ،ومخيس يد الرميحي ،و و ن حاجي تقوي لظرف صحي ارئ
منّ ا

علي ما بالصحة والعا ية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وب ذا يكو النصاب القانونـي النعقاد ا لسة متوا رًا .وننتقل 21
اآل

ىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصدي عل مضبطة

ا لسة السابقة ،ل هنا مالحظات علي ا؟

(ال توجد مالحظات)

22

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تقر املضبطة اما وردت ليكم .وننتقل اآل ىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص
واألمن الو

ناقشة تقرير

نة الش و اخلارجية والد ا

خبصوص مشرو قانو بالتصدي عل اتفاقية بني حكومة

مملكة البحرين وحكومة

ورية قربص بشأ جتنا االودوا الضري

يما يتعل بالضراسا املفرو ة عل الد.ل ،املرا
2122م .وأ لا من األخ الداتور

مد علي

21

للمر وم رقم ( )42لسنة
مد اخل اعي مقرر الل.نة

التوجه ىل املنصة ليتفضل.
22

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
شكرًا

يدي الرسيس ،بدايةً أ لا تثبيت التقرير ومر قاته يف

املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل تثبيت التقرير ومر قاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم تثبيت التقرير ومر قاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )55

21

الرئيـــــــــــــــــس:
نبدأ

ناقشة املبادئ واأل س العامة ملشرو القانو  ،تفضل األخ

مقرر الل.نة.
22

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
شكرًا يدي الرسيس ،تدار ت الل.نة مشرو قانو بالتصدي عل
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
االودوا الضري

ورية قربص بشأ جتنا

يما يتعل بالضراسا املفرو ة عل

الد.ل ،املرا

للمر وم رقم ( )42لسنة 2122م ،وقد مت تبادل وج ات النظر بشأنه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء الل.نة ،وممثلي ووارة املالية ،واملستشار القانوني 21
لل.نة ،وا لعت الل.نة عل رأي

نة الش و التشريعية والقانونية

.لس

الشورى الذي جاء م ادًا المة مشرو القانو من الناحيتني الد تورية
والقانونية ،وعل قرار جملس النواب ومر قاته بشأ مشرو القانو  ،وعل
رأي ووارة املالية .وتتألف االتفاقية ــ ضالً عن الديباجة ــ من ( )22مادة ،بيّنت
املادتا ( )2و( )2نطا تطبيق ا من حيث األش اص الذين تسري بشأن م 22
ومن حيث الضراسا اليت تسري علي ا أحكام االتفاقية ،وقد عرّ ت املادة
( )1أهم املصطلحات العامة الواردة بنصوص ا ،أما املادتا ( )4و( )2قد
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.صصتا لتحديد املقصود بالقيم واملنشأة الداسمة ،يما صلت املواد من ()6
ىل ( )21أحكام .ضو اإليرادات للضراسا يف الدولتني ا ي دي ىل جتنا
ري  ،وهذه اإليرادات هي (الد.ل املتحق من األموال

.ضوع ا الودوا

غ املنقولة ،وأرباح األعمال الت.ارية ،وأرباح النقل البحري وا وي ،وأرباح
املشاريع املشرتاة ،وأرباح األ م ،والد.ل الناتج عن مطالبات الدين2 ،
واإلتاوات ،واألرباح الرأ الية ،والد.ل الناتج عن اخلدمات الش صية،
وأتعاب املديرين ،و يرادات الفنانني والريا يني ،واملعاشات التقاعدية،
ومرتبات وأجور ومكا آت اخلدمات احلكومية ،و يرادات الطالب ،وأنوا
اإليرادات األ.رى) .أما املواد من ( )22ىل ( )22تناولت أحكام عدم التميي
يف املعاملة ،و جراءات االتفا

املتبادل ،وتبادل املعلومات ،وأثر تطبي

21

االتفاقية عل امل ايا املالية ألعضاء البعثات الدبلوما ية والوظاسف القنصلية،
وأً .ا نصت املادتا ( )26و( )22عل األحكام اخلتامية لالتفاقية ،ذ بينتا
أحكام نفاذها و ن اس ا .وحيث نه يل م لنفاذ هذه االتفاقية أ تصدر بقانو
عماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )12من الد تور ،قد أعدت هيئة
التشريع واإل تاء القانوني مشرو قانو بالتصدي عل هذه االتفاقية ،يتألف 22
ــ ضالً عن الديباجة ــ من مادتني ،تضمنت األوىل التصدي عل االتفاقية
والثانية مادة تنفيذية .وترى الل.نة أهمية االتفاقية يف تنظيم لية جتنا
االودوا الضري

ومنع الت رب املالي يما يتعل بالضراسا املفرو ة عل

الد.ل بني البلدين ،وعليه توصي باملوا قة من حيث املبدأ عل مشرو قانو
بالتصدي عل اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
قربص بشأ جتنا االودوا الضري
الد.ل ،املرا

ورية 21

يما يتعل بالضراسا املفرو ة عل

للمر وم رقم ( )42لسنة 2122م ،واملوا قة عل مواد املشرو

اما وردت تفصيالً يف ا دول املر  .واألمر معروض عل اولس املوقر
الختاذ الالوم ،وشكرًا.
22
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الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو من حيث املبدأ .وننتقل ىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر الل.نة.

22

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
الديباجة :توصي الل.نة باملوا قة عل

الديباجة اما جاءت من

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هنا مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

22

اولس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر الديباجة .وننتقل ىل املادة  ،2تفضل األخ مقرر الل.نة.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 21

2122/22/22م

املضبطة 22

11

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
املادة ( :)2توصي الل.نة باملوا قة عل هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل هذه املادة بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
22

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر هذه املادة بتعديل الل.نة .وننتقل ىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر الل.نة.

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
املادة ( :)2توصي الل.نة باملوا قة عل هذه املادة بالتعديل الوارد يف 21
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل هذه املادة؟
22

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل هذه املادة بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر هذه املادة بتعديل الل.نة .وب ذا نكو قد انت ينا من مناقشة
مواد مشرو القانو  ،ل يوا

اولس عليه يف جمموعه؟
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل أ.ذ الرأي الن اسي عل مشرو القانو بعد

مضي اعة؟

22

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ

وف نأ.ذ الرأي الن اسي عل مشرو القانو بعد مضي اعة.

ا حوا لي أي ا اإل.وة واأل.وات األعضاء أ أرحا با ي وا كم

يعًا 21

بأبناسنا لبة مدر ة أبو بكر الصدي االبتداسية للبنني ومرا قي م ،علمًا
بأن ا املدر ة اليت التحقت ب ا يف صاري ،مثمنني الدور الذي تقوم به املدر ة
يف رعايت ا الكرمية ألبناسنا الب املدر ة واهتمام ا املتواصل الذي ي اد
حرص ا عل تس

ال اإلمكانيات هلم ا يعود بالنفع عل ه الء الطلبة

من .الل ويارت م امليدانية للتعرف عن قرب عل

عمل جملس الشورى22 ،

وهو ما يس م بال شب يف تع ي قدرات م ومعلومات م يف موادهم الدرا ية
وخباصة مادة املوا نة .شاارين لووارة الرتبية والتعليم تنسيق ا املتواصل
لن.اح هذه ال يارات امليدانية ،متمنني هلم اال تفادة ودوام التو ي والن.اح،
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ومرحبني ب م مرة أ.رى و را قي م يف جملس الشورى ،أهالً و الً ب م
يعًا .وننتقل اآل
تقرير

ىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص

نة الش و اخلارجية والد ا واألمن الو

بالتصدي عل
وحكومة

ناقشة

خبصوص مشرو قانو

اتفاقية اخلدمات ا وية بني حكومة مملكة البحرين
ورية قربص ،املرا

للمر وم رقم ( )24لسنة 2122م .وأ لا 2

من األ.ت نانسي دينا يلي .ضوري مقررة الل.نة التوجه ىل املنصة لتتفضل.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا

يدي الرسيس ،بدايةً أ لا تثبيت التقرير ومر قاته يف
21

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل تثبيت التقرير ومر قاته يف املضبطة؟
22

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم تثبيت التقرير ومر قاته يف املضبطة.

21

(انظر امللحق  /2صفحة )86
الرئيـــــــــــــــــس:
نبدأ ناقشة املبادئ واأل س العامة ملشرو القانو  ،تفضلي األ.ت
مقررة الل.نة.

22

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا يدي الرسيس ،تدار ت الل.نة مشرو قانو بالتصدي عل
اتفاقية اخلدمات ا وية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 26

2122/22/22م

ورية
املضبطة 22

للمر وم رقم ( )24لسنة 2122م ،وقد مت تبادل وج ات النظر

قربص ،املرا

بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء الل.نة ،وممثلي ووارة املواصالت
واالتصاالت ،واملستشار القانوني لل.نة ،وا لعت الل.نة عل قرار جملس
النواب ومر قاته بشأ مشرو القانو  ،وعل رأي
والقانونية

.لس الشورى الذي جاء م ادًا

نة الش و التشريعية

المة مشرو القانو من 2

الناحيتني الد تورية والقانونية .وتتألف االتفاقية ــ ضالً عن الديباجة ــ من
مثا ٍ وعشرين مادة وملح

واحد ،تضمنت املادة األوىل تعاريف ألهم

املصطلحات الواردة باالتفاقية ،ونصت املادة الثانية عل .ضو أحكام
االتفاقية ألحكام معاهدة شيكاغو ،وتضمنت املادة الثالثة األحكام املتعلقة
باحلقو املمنوحة لكل رف متعاقد من قبل الطرف املتعاقد اآل.ر بارض 21
نشاء وتشايل اخلدمات ا وية الدولية ا ددة يف جدول الطر  ،وو حت
املادتا الرابعة واخلامسة لية تعيني م سات النقل ا وي والرت.يص
بالتشايل أو ر

تر.يص التشايل أو الوقوف أو اإللااء ،وتناولت املادة

الساد ة األحكام املتعلقة بر وم اال ت دام املفرو ة عل م سات النقل
ا وي ،يما عا ت املواد من املادة السابعة حت الرابعة والعشرين األحكام 22
املتعلقة باإلعفاء من الضراسا ا مراية والر وم األ.رى ،وجواو رض
الضراسا عل وقود الط ا  ،واملبادئ اليت حتكم تشايل اخلدمات املتف
علي ا ،واملوا قة عل جداول الرحالت املقدمة من قبل أي من الطر ني
املتعاقدين ،وتو
ألي

اإلحصاسيات واملعلومات لسلطات الط ا املدني التابعة

رف متعاقد بناءً عل

لب ا ،واألحكام املتصلة بأمن الط ا 21 ،

والسالمة ا وية ،والتعر ة ،واملناولة األر ية ،ود ع املصاريف ا لية،
وتوظيف األجانا ،وحرية احلصول عل اخلدمات ا لية ،وبيع وتسوي
منت.ات اخلدمات ا وية ،واالعرتاف بالش ادات والر.ص ،وتلب األحكام
املتعلقة بانس.ام االتفاقية مع باقي املعاهدات متعددة األ راف ،واألحكام
املتعلقة باملشاورات لارض التأاد من التقيد بأحكام االتفاقية والتعديالت 22
املراد د.اهلا من قبل الطر ني وايفية تسوية املناوعات الناشئة بين ما ،بينما
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نصت املواد من اخلامسة والعشرين حت الثامنة والعشرين عل األحكام
اخلتامية لالتفاقية وأحكام د.وهلا حي النفاذ .أما ملح االتفاقية قد حدد
الطر اليت حي تسي ها من اال االجتاهني بوا طة م سات النقل ا وي
املعنية من اال الطر ني املتعاقدين .وحيث نه يل م لنفاذ هذه االتفاقية أ
تصدر بقانو عماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )12من الد تور ،قد 2
أعدت هيئة التشريع واإل تاء القانوني مشرو قانو بالتصدي عل هذه
االتفاقية ،والذي يتألف ــ ضالً عن الديباجة ــ من مادتني ،تضمنت املادة
األوىل التصدي عل االتفاقية املذاورة ،وجاءت املادة الثانية تنفيذية .ورأت
الل.نة أ هذا املشرو ي دف ىل تنظيم .دمات النقل ا وي بني

ورية

قربص ومملكة البحرين يف ظل املست.دات اليت رأت عل صناعة النقل 21
ا وي العاملي ،وأ هذه االتفاقية تستويف متطلبات منظمة الط ا املدني
اليت تعد مملكة البحرين عضوًا ي ا ،وعليه توصي الل.نة باملوا قة من حيث
املبدأ عل مشرو القانو املذاور ،واملوا قة عل مواد املشرو اما وردت
يف ا دول املر  ،وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل مشرو القانو من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

22

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقُر مشرو القانو من حيث املبدأ .وننتقل ىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضلي األ.ت مقررة الل.نة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة :توصي الل.نة باملوا قة عل

الديباجة اما جاءت من

احلكومة.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
22

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر الديباجة .وننتقل ىل املادة  ،2تفضلي األ.ت مقررة الل.نة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)2توصي الل.نة باملوا قة عل هذه املادة بالتعديل الوارد يف
21

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل هذه املادة؟
22

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل هذه املادة بتعديل الل.نة؟
11

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر هذه املادة بتعديل الل.نة .وننتقل ىل املادة التالية ،تفضلي
األ.ت مقررة الل.نة.
2

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
املادة ( :)2توصي الل.نة باملوا قة عل هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هنا مالحظات عل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

22

اولس عل هذه املادة بتعديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر هذه املادة بتعديل الل.نة .وب ذا نكو قد انت ينا من مناقشة 21
مواد مشرو القانو  ،ل يوا

اولس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
22

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل أ.ذ الرأي الن اسي عل مشرو القانو بعد

مضي اعة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ

وف نأ.ذ الرأي الن اسي عل مشرو القانو بعد مضي اعة.

وننتقل اآل

ىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص

التكميلي لل.نة املرا
اإل كا ( ،املعد يف
من األخ الداتور

ناقشة التقرير

العامة والبيئة خبصوص مشرو قانو يف شأ
وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) .وأ لا 2
مد علي حسن علي مقرر الل.نة التوجه ىل املنصة

ليتفضل.

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
شكرًا يدي الرسيس ،بداي ًة أ لا تثبيت التقرير يف املضبطة.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوا

اولس عل تثبيت التقرير يف املضبطة؟
22

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

21

(انظر امللحق  /3صفحة )62
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر الل.نة.

22

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
شكرًا

يدي الرسيس ،تدار ت الل.نة املواد املستحدثة

( )12،22،21،9واملعادة بناءً عل قرار اولس يف ا لسة اخلامسة والعشرين
املنعقدة بتاريخ  22يونيو 2122م من دور االنعقاد العادي األول من الفصل
التشريعي الرابع ،وذلب حبضور ممثلي ووارة اإل كا واملستشار القانوني
لش و الل.ا باولس ،واانت الل.نة قد ا لعت عل االقرتاح واملالحظات 11
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 22

2122/22/22م

املضبطة 22

املقدمة من

عادة العضو مخيس يد الرميحي و عادة العضو الداتور

عبدالع ي حسن أبل ،باإل ا ة ىل القوانني املقارنة لدول اخلليج العربي اليت
تقدمت ب ا الووارة واملر قة بتقرير الل.نة .اما أ.ذت الل.نة يف اعتبارها
املناقشات اليت رح ا أصحاب السعادة أعضاء اولس أثناء ا لسة ،وانت ت
الل.نة ىل جراء بع

التعديالت الالومة علي ا واملو حة يف ا دول املر

2

بتقرير الل.نة .املادة ( 9املستحدثة) :يما يتعل باملادة ( 9املستحدثة) ارتأت
الل.نة عادة صياغة صدر املادة ،وذلب عل النحو التالي« :مع مراعاة املادة
( )22من هذا القانو  ،يُلا حبكم قضاسي ختصيص االنتفا باملسكن
للمنتفع يف أي من احلاالت اآلتية ،»:حيث ت اد الل.نة أ تكو مصلحة
املوا ن يف املقام األول باحلفاظ عل ا تقرار األ رة البحرينية والتحق من 21
المة القرار الصادر عن ووارة اإل كا بإلااء ختصيص الوحدة السكنية،
وذلب بإ ناد األمر ىل القضاء البحري ليصدر احلكم املنا ا بشأنه ،ويف
حالة صدور احلكم القضاسي بسحا الوحدة السكنية عن املنتفع ،حيول
احلكم ــ عندسذٍ ــ ىل ا

ة التنفيذية الختاذ اإلجراءات الالومة بشأنه .اما

أجرت الل.نة تعديالً عل البند ( )2من ذات املادة ليصبح نصه االتالي  « :ذا 22
ختلف عن ا تالم املسكن أو السكن به ملدة ت يد عل

تة أش ر من تاريخ

.طاره اتابةً بتوقيع العقد وا تالمه ،واا ذلب بدو

با تقبله اإلدارة».

أما يما يتعل بالبند املتعل بإلااء ختصيص االنتفا باملسكن للمنتفع ذا
حكم عليه يف حدى ا راسم املنصوص علي ا يف القانو رقم ( )28لسنة
2116م بشأ ياية اوتمع من األعمال اإلرهابية ،قد ارتأت الل.نة شطبه 21
من املادتني املستحدثتني ( )9و( ،)12وذلب لضما حفظ ح األ رة يف
االنتفا باملسكن يف حال صدور حكم قضاسي عل رب األ رة يف حدى
ا راسم اإلرهابية ،حيث ت اد الل.نة مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر يف
مرتكا ا رمية قط وال تتعداه ىل أ رته يتسبا يف تشريدها،
الوحدات السكنية قد ُ.صصت يف بادئ األمر النتفا األ رة بالكامل 22
وليست للفرد وحده .املادة ( 21املستحدثة) :أجرت الل.نة تعديالً بسيطـًا عل
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املادة يتمثل يف ا تبدال عبارة «بتنفيذ لااء» بكلمة «بإلااء» الواردة يف بداية
املادة .املادة ( 22املستحدثة) :قررت الل.نة اإلبقاء عل املادة ( 22املستحدثة)
باعتبارها تعاجل مو و السكن امل قت (التأج ) ،ذ يو ح نص املادة
اإلجراءات الواجا عل

الووارة اختاذها يف حال لااء تر.يص االنتفا

بالسكن امل قت .املادة ( 12املستحدثة) :قامت الل.نة بإعادة صياغة صدر 2
مع التعديل الذي أجرته عل املادة ()9

املادة ( 12املستحدثة) حبيث تتوا

حبيث ال يتم حا أي قسيمة كنية ال حبكم قضاسي ،ليصبح صدر
املادة عل النحو التالي« :مع مراعاة املادة ( )22من هذا القانو  ،يُلا حبكم
قضاسي ختصيص القسيمة السكنية للمنتفع يف أي من احلاالت اآلتية.»:
توصيـة الل.نـة :يف

وء ما دار من مناقشات وما أبدي من راء ،إ الل.نة 21

توصي باملوا قة عل املواد املستحدثة ( )12،22،21،9من مشرو قانو يف
شأ اإل كا (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب)،

وذلب بالتفصيل الوارد يف ا دول املر  ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدينا عدد من

ال

الكلمة ،وحنن لن نناق

مشرو

القانو مناقشة عامة من جديد ،بل ند.ل يف مناقشة املواد ،ومن لديه أي
مالحظات عل مادة معينة ليطرح ا عند مناقشت ا ،لن نناق
القانو مناقشة عامة ألنه

مشرو

ب أ ناقشناه يف أاثر من جلسة ،ولذلب
21

أعتقد...

العضو دالل جاسم الزايد:
يدي الرسيس ،أمتن أ نناق

املو و بشكل عام ،ولن نتطر

ىل تفاصيل املواد...

22

الرئيـــــــــــــــس:
ب أ ناقشنا مشرو القانو بشكل عام...
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العضو دالل جاسم الزايد:
وف حنصر مناقشتنا يف املواد األربع.

الرئيـــــــــــــــس:
ذا أحببتم أ نفتح اوال للنقاش من جديد ليس هنا مانع .تفضلي 2
األ.ت دالل جا م ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا يدي الرسيس ،ال ميكن البدء بالتعلي عل تقرير الل.نة من
دو توجيه الشكر لي ا ،و.اصة أن ا ناقشت مشرو اإل كا الذي يعد 21
من املشاريع اليت تستار من الل.نة حبثًا وج دًا اب ين ،وحاولت أ تصل
ىل الكث من التوا قات وباأل.ص يف املواد املعادة .والشكر موصول أيضًا
ىل عادة الووير األخ با م احلمر و اقم ووارة اإل كا  .يما يتعل باملواد
األربع املعادة ىل الل.نة ليسمح لي أعضاء الل.نة واألخ اد احلاجي نادرًا ما
أ.تلف مع تقارير

نت م ،ولك

اليوم ال أتف ن اسيًا مع ما ورد يف عدد من 22

نصوص مواد القانو أل باب وجدت يف بعض ا شب ة عدم د تورية يما يتعل
بدأ الفصل بني السلطات ،ولن أد.ل يف تفصيل شرحه ال عندما ند.ل يف
نقاش املادة .املبدأ اآل.ر هو أنه مت و ع الصياغة ملعا ة حالة معينة من
حاالت الت صيص،

عن أننا هدمنا أاثر من قاعدة أ ا ية تتبناها

وتنت  .ا ووارة اإل كا منذ أمد ويل يف مسألة العمل عل توجيه املنفعة 21
من اخلدمات اإل كانية ىل من يستحق ا من املوا نني ،بينما ينباي أ
حنا ظ عل هذا الن ج .جيا أيضًا أ نوااا ما انت .ه املشرّ البحري

ــ

و.اصة يف املرا يم اليت صدرت م .رًا ــ بأ ربط مو و الت صيص لبع
الفئات اليت تفتقد لعنصر ا نسية وعنصر املوا نة والوالء سألة ا تحقا
الت صيص اموا ن .اإل ا ة األ.رى هي أ بع

املواد ب أ وا قنا 22

علي ا يف ظل املواد السابقة اليت أُقرت وجاء ي ا تعديل يتناق
وا قنا عليه يف الساب  ،وبالتالي
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املواد اليت ب املوا قة علي ا .انت أمتن أ تكو هنا ــ حبسا ما ورد
يف التقرير .الل اجتما الل.نة مع ووارة اإل كا ــ مالحظات مكتوبة
لووارة اإل كا أو مربرات ا واء بالر

أو القبول للتعديل الذي مت اقرتاحه

لكي تكو الصورة أاثر و وحًا لي ،ال أن

أجد ذلب يف التقرير.

أيضًا شارة ىل مسألة تفريد العقوبة و ن اء االنتفا  ،هذه عقوبة أ.رى عل
الرغم من أننا يف جلسة

2

ابقة عند مناقشة هذه املادة حتديدًا املتعلقة

بالسحا واإل قاط والفقد بينّا أن ا ال تعد عقوبة و منا هي أثر مرتتا عل
قدا أحد الشروط اليت

وجب ا يستح الش ص االنتفا من اخلدمات

اإل كانية املقدمة .وبشكل عام ما هو ن ج البحرين جتاه تقديم اخلدمات
اإل كانية؟ رغم الظروف االقتصادية الصعبة إننا يف السلطة التشريعية 21
بالتعاو مع ووارة اإل كا جئنا شرو مشل تو

أمرين رسيسيني ،أوالً:

أنه مت تو يع قاعدة املشمولني باخلدمات اإل كانية ،وش دنا
من الفئات اليت

ا ة عدد

تكن تنتفع مسبقًا واآل أصبحت تنتفع ،وأُدر هلا تنظيم

وجا قانو وليس وجا قرارات تعد أدن مرتبة من القانو  ،ويعد هذا
تقدمًا مو قًا جدًا ي وصا األ رة البحرينية .ثانيًا :أ ووارة اإل كا

22

بدأت بتو يع السكن االجتماعي وبادرت ببناء شرااة جمتمعية حيث قامت
بتو

مصادر التمويل .بالتالي ال ميكن اليوم أ أ ع تقييدًا يف مباشرت ا

لسلطة اإلدارة والتنفيذ املباشر وربطه بأنه يتعارض مع مصلحة األ رة
البحرينية؛ أنا أجد العكس ،الما اانت لطة اإلدارة بشكل عام يف
التنفيذ مشاعًا ــ وقد حبانا ا

بعدد من املستشارين القانونيني باولس 21

ا.تصاص م يف القانو اإلداري ــ جند أ
واإلجراءات بالتنفيذ املباشر تعمل و
ليست حريات مطلقة ــ

لطة الووارة يف اختاذ القرارات
التشريعات البحرينية ،صحيح أن ا

ة اإلدارة ــ باختاذ ما تراه من تصر ات واء باملنع

أو بعدم اإلجاوة أو بسحا أي .دمات انتفاعية أل
ختضع لرقابة القضاء ،ذا اا القرار اإلداري
املشروعية والسالمة ر
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

يع قرارات ا يف الن اية
صنًا ويف

ار من 22
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تعسف يف ا تعمال احل أو عدم املشروعية أو عدم الصحة ش دنا أحكامًا
قضاسية صادرة بإلااء تلب القرارات مع ح من تضرر يف التعوي  ،بالتالي ال
ميكن اليوم أ خنش أو نت وف من مسألة صدار القرارات اإلدارية باعتبار
أ هذا ما دأب عليه الفقه القانوني اإلداري يف جمال عطاء احل يف التنفيذ
ة اإلدارة؛ لذلب معالي الرسيس حنن أمام .يارين ،والوا ح أ

املباشر

2

الل.نة اختذت منحيني ول مدة نظرها هذا املشرو  ،وأشكرها عل تبني ا
يف بع

ا لسات الرأي الراجح الذي اتف عليه األعضاء ثم عدلت عنه وبع

أ تبني يف جلسة أ.رى ا.تالف اآلراء أو تناقض ا ،وهذا ليس عيبًا الل.نة
جتاري ما يت.ه ليه أعضاء اولس التشريعي ولكن يف الن اية يبق اولس
يد قراره .لو

نتف عل النقاط الواردة يف تقرير الل.نة إما أ نرتا ا 21

للم.لس ليعرض ما يراه من اقرتاحات ويتم التصويت علي ا باعتبار أن ا ب
أ عر ت ونوقشت وأدرجت

من النقاط اليت اتفقت علي ا الل.نة ،و ما أ

تعاد ىل الل.نة بناء عل ما يثار من نقاش .أنا ال أعلم ما هو رأي ال مالء
ولكن بالنسبة ليّ أشعر أنه من ناحية تشريعية ومن ناحية تعا ي القضاء مع
هذا النو من القضايا ومن ناحية أيضًا ياية ح الش ص يف الل.وء ىل 22
القضاء ذا ارتكنا ىل مسألة وجوبية الل.وء ىل القضاء؛ الووارة عندما
تر ع دعوى

ي معفية من الر وم ،ولكن ذا أراد أحد األ راد أ ير ع

دعوى قضاسية وحيتكم ىل القضاء

و مل م بد ع الر وم،

ل حنن نقبل

أ يتكفل الفرد بد ع ر وم؟ اا من األجدى أ يتم ي ا اختاذ قرار
والطعن يه بالنسبة ىل الر م ،لن يكلف ذلب بقدر الر م الذي يكلف 21
ابتداء عند تقديم دعوى متعلقة بعقار أو قسيمة؛ أل الر م يحدد عل

وء

قيمة هذا العقار أو القسيمة بناء عل جدول الر وم القضاسية الصادر واملنظم
هلذا األمر ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل عادة األخ با م بن يعقوب احلمر ووير اإل كا .
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وزيـــــــر اإلســـكان:
شكرًا معالي الرسيس ،معالي الرسيس أصحاب السعادة األعضاء
وبرااته .يف البداية أود أ أقدم شكري

السالم عليكم ورية ا

وشكر اإل.وة يف ووارة اإل كا

ىل الل.نة املوقرة عل وقت ا الثمني،

الوقت الذي قضيناه مع الل.نة أمثر أ .لصنا ىل قانو يف شكله الوا ع 2
والكب متواو يصا يف صا
شأن ا أ تعترب
عن ا

املوا ن ويراعي الكث من األمور اليت من

ا ة نوعية لتنظيم العمل يف ووارة اإل كا  .وحنن نتكلم

د الذي بذلته الل.نة نوجه الشكر أيضًا ىل أعضاء جملسكم

املوقر عل املرسيات واملالحظات اليت اانت ثابة ثراء

ولتنا ومس تنا

يف مناقشة هذا القانو  .ووارة اإل كا تتمسب يف الواقع برأي ا يف جعل 21
قرار لااء الت صيص واء للوحدة السكنية أو القسيمة بقرار

من

ووارة اإل كا  ،وحتديدًا عند ووير اإل كا  .اما تتحفظ الووارة عل
التعديالت اليت أجرت ا

نة املرا

العامة والبيئة لكون ا ــ اما قالت

األ.ت دالل ال ايد ــ خمالفة صرحية ملبدأ الفصل بني السلطات ،وأنا
أ ت دم مصطلحًا خمففًا وأقول ال يتوا

مع مبدأ الفصل بني السلطات22 .

أمانة يف أي رح يف أي قانو جيا أ ننظر ىل مواءمة هذا القانو د توريًا
قبل أ خنطو .طوات

ا ية يف قراره أو عدم قراره .وحقيقة اونه ال

يتواءم مع مبدأ صل السلطات

ذا أمر م م جيا الوقوف عنده وأدعو ىل

أ يتم عرض هذه املسألة عل القانونيني والقضاة واملستشارين ليقولوا
المت م .املو و الثاني حنن يف ووارة اإل كا هذا هو عملنا ،ال نعمل ال 21
لتقديم .دمة ،وهذه اخلدمة تصا يف املقام األول واأل .يف صا
حنن معنيو

املوا ن.

راعاة املوا ن واالهتمام الكب واخلاص باأل رة البحرينية،

وحريصو عل منع أي نو من الضرر ميكن أ يصيب ا؛ أرجو من
جملسكم املوقر ــ بعد مس ة أربعني عامًا يف هذه الووارة ــ أ ينظر ىل هذه
الووارة من .الل املمار ة الفعلية وأن ا تعمل بشكل مت

وو

مظلة 22

القانو ومظلة اإلجراءات ،وحنن حريصو جدًا عل املوا ن وعل أ تصل
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ليه اخلدمة .أيضًا ما يتم ر ه عل املوا ن من جراءات هي ال ختر عن
حدود اإلجراءات واألنظمة والقوانني املعمول ب ا .اما أؤاد ولسكم
املوقر أ هنا تأمينًا لكل قرار تت ذه الووارة ،التأمني األول :أ ووارة
اإل كا يف أي جراء تت ذه يكو القرار اإلداري و

أ باب معلومة

ووا حة وال جمال لالجت اد والش صنة واألهواء يه .التأمني الثاني :ال يتم 2
لااء اخلدمة اإل كانية ال بقرار من ا كمة للتنفيذ ،وهذا بعد صدار
القرار الوواري ،قرار التنفيذ يأتي من ا كمة وهذا يتيح للموا ن
االلتماس والتقدم ىل ا كمة لال تئناف .الل
التنفيذ يبق

تني يومًا ،مو و

يف حدود السلطة القضاسية .التأمني الثالث :اما بيّنت

ولسكم املوقر أ هنا تأمينات عدة نضمن من .الهلا وجود الضمانات 21
املطلوبة للموا ن ولووارة اإل كا  ،وما رحته الل.نة املوقرة غ معمول
به هنا يف مملكة البحرين ،وهو .ار عن املألوف ،وأعتقد أ هذا األمر
يعي ممار ة ووارة اإل كا لدورها املتمثل يف تنفيذ

يا ة الدولة،

وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أ
وا كم

يعًا بأبناسنا

نواصل النقاش ا حوا لي أ

أرحا با ي

لبة و البات الية احلقو جبامعة البحرين

ومرا قي م ،متمنني هلم اال تفادة ودوام التو ي والن.اح ،وأ يو ق م ا
العلي القدير يف مس ة حتصيل م الدرا ي ليستشر وا ا املستقبل خبط

21

ثابتة ،وهمة عالية ،وع مية م منة صادقة؛ ليس موا بعد ذلب يف بناء و ن م
و.دمة جمتمع م و عالء شأ أمت م ،أهالً و الً ب م
مد

الشورى .تفضل األخ عبدالرين

يعًا يف جملس

ش .
22

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا يدي الرسيس ،أث

عل مدا.لة األ.ت دالل ال ايد ،ويف

الوقت نفسه أتوجه بالشكر ىل رسيس وأعضاء
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عل ا

د الذي بذلوه يف عداد هذا التقرير ،وأعتقد أ هذا املشرو هو

مشرو عصري يلي باملوا ن البحري  ،وتشكر عليه ووارة اإل كا .
خبصوص حتفظ ووارة اإل كا عل املواد املستحدثة ،أقول

األصل يف

ختصيص الوحدة السكنية هو أ يتم عن ري الووير ،ويكو حبسا
شروط معينة ،واذلب لااء الت صيص يكو بقرار صادر عن الووير ذا 2
أ.ل املنتفع بأحد الشروط الواردة يف القانو  .خبصوص حا ا نسية من
بع

املوا نني الذين أ.لوا

ــ حفظه ا

بدأ املوا نة هذا ح أصيل

اللة امللب

ورعاه ــ وبإمكا من ُحبت جنسيته التظلم والل.وء ىل

القضاء ،قد تسحا منه الوحدة السكنية ألنه أ.ل بشرط من شروط
اإل كا وله احل يف التظلم لدى القضاء ،ولكن

أتف مع الل.نة بشأ

21

مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر يف مرتكا ا رمية قط ،وال تتعداه ىل أ رته
حبيث تسحا من م الوحدة السكنية،



ال ت ر واورة وور أ.رى ،العقوبة

صورة يمن أ.ل بدأ االنتفا من اخلدمة السكنية ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ.ت ا مة عبدا بار الكوه.ي.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
شكرًا يدي الرسيس ،أتف مع ووارة اإل كا خبصوص حتفظ ا
بشأ مبدأ تفريد العقوبة عل رب األ رة قط ،إذا اانت ا نسية من 21
الشروط األ ا ية لالنتفا باخلدمة السكنية ،ومقدم الطلا ليست لديه
ا نسية ،عل أي أ اس ينتفع خبدمة

كنية؟! من ح الووير لااء

ختصيص الوحدة السكنية عن من ُحبت جنسيته ألنه غ موا ن ،وال
ميكن تفريد العقوبة لتنحصر يف رب األ رة قط حبيث تسحا جنسيته
واأل رة تنتفع بالوحدة السكنية ،ال ميكن هلذا أ يكو  ،وهذا غ
معمول به حت يف الدول اواورة ،أل
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22

عل أنه قام جبرم ظيع جدًا مثل اخليانة العظم  ،وبالتالي ايف تُلا عنه
الوحدة السكنية ويف الوقت نفسه تنتفع أ رته ب ا واأنه
جرمية حب الو ن؟! أشكر أعضاء الل.نة عل ا

يرتكا

د الذي بذلوه يف عداد

هذا التقرير ،ولكن لدي حتفظ حول مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر قط يف
2

رب األ رة الذي حبت جنسيته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ

عة

مد الكع .
21

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا
املرا

يدي الرسيس ،حنن بصدد مناقشة التقرير الثاني لل.نة

العامة والبيئة بشأ املواد املستحدثة رقم ( )12 ،22 ،21،9من

مشرو قانو يف شأ اإل كا  ،وأود أ أش

ىل أ الل.نة عت من .الل

حبث ا للمواد املذاورة للوصول ىل أ ضل صياة تتوا
اإل كا  ،ال أننا

ي ا مع ووارة

نتمكن يف الن اية من الوصول ىل توا

اامل لكل 22

ما تضمنته املواد املذاورة ،كا ل امًا علينا أ نتبن مرسيات أعضاء
الل.نة ،اليت تتالق بشكل اب مع ما رحه أصحاب السعادة أعضاء
اولس .الل حبث املواد يف ا لسة العامة .لقد عت
والبيئة

نة املرا

العامة

.لس الشورى منذ تسلم ا مشرو القانو هذا ىل حبثه ودرا ته

درا ة معمقة و.اصة مع التوجي ات السديدة للقيادة ــ حفظ ا ا

ورعاها ــ 21

خبصوص حفظ حقو املوا نني يف السكن ،وهو ما أاده الد تور وميثا
العمل الو

 ،ومن هذا املنطل

قد تبنت الل.نة جراء التعديالت اليت

يناقش ا اولس بعد قليل ،واليت تأمل املوا قة علي ا .يدي الرسيس،
اخلدمة اإل كانية هي من أهم اخلدمات اليت يتطلع أي موا ن للحصول
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علي ا ،وحنن بصفتنا أعضاء جملس الشورى ن اد دور السلطة التشريعية يف
تأدية واجب ا يف هذا االجتاه من .الل املشاراة يف ن هذا القانو  ،اسالً
ا

أ يو

ا ميع ملا يه اخل والصالح ململكة البحرين ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أيد براهيم ب اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا يدي الرسيس ،أتوجه بالشكر ىل الل.نة عل

عة صدرها،

ومناقشت ا هلذا املشرو الذي أ.ذ من وقت ا الكث  ،وال أ.تلف مع من 21
بق

يف الكالم من اإل.وة األعضاء ،بل أتف مع م يف ال ما ذاروه،

وليس هنا من دا لتكرار الكالم ،ولكن لدي مالحظة عل املادة 22
و وف أ رح ا عند مناقشة املواد مادة مادة ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أيد م دي احلداد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا يدي الرسيس ،أوالً :أتوجه بالشكر ىل رسيس الل.نة و ىل
اإل.وة أعضاء الل.نة و ىل عادة ووير اإل كا عل ج ودهم القيمة واملقدرة 21
يف هذا الشأ  .ثانيًا :أعتقد أ ما تفضلت به الل.نة من تقرير يصا يف صا
املوا ن ،وليس هنا .شية يف أ يكو القضاء هو الفاصل ،نحن نعلم
يعًا أ القضاء يف مملكة البحرين ن يه ويصدر قراراته و قًا للقانو ،
و الي لإل.وة ممثلي احلكومة وووير اإل كا  :ما هي اخلشية من أ
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يل.أ املتضرر ىل القضاء؟ أعتقد أ موا قتكم عل أ يل.أ الش ص
املتضرر للقضاء هو نو من املصداقية لووارة اإل كا وليس العكس ،واء
أصدر القضاء حكمه يف صا
الت وف من

الووارة أو يف صا

املتضرر ،ما هو با

وء املتضرر ىل القضاء؟ هنا قضايا اث ة ميكن للووير

وللمس ولني يف ووارة اإل كا اختاذ القرارات بشأن ا .ثالثًا :أتف مع رأي 2
الل.نة خبصوص مبدأ تفريد العقوبة لتنحصر يف رب األ رة ،حبيث ال يلا
ختصيص الوحدة السكنية عن أ رته ،وبودي يف اخلتام أ أ ع رأي األخ
رسيس الل.نة لتو يح ما رحه اإل.وة األعضاء من تساؤالت ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ

ال

مد

رو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا يدي الرسيس ،هذا املو و أ.ذ من وقت السلطة التشريعية
حوالي  2نوات ،و يناق

يف اولس منذ عام 2112م ىل اآل  ،وأعتقد أ

22

عل اولس أ حيسم أمره يف هذا املو و  ،وماوال أمامنا دور .ر وأعتقد
أنه يعاد ىل جملس النواب ومن ثم يعاد لينا مرة أ.رى ،لذلب أرى أ
نعطي هذا املشرو صفة اال تع.ال ،من الوا ح من .الل ج د الل.نة
ــ الذي تشكر عليه ــ ومن .الل اجتماعات م مع اإل.وة يف ووارة اإل كا ،
صعوبة حتقي أي نو من التفاهم يما بين م ،وبالتالي ليس أمامنا ال أ
نناق

21

هذه املواد مادة مادة بالتفصيل يف ا لسة لكي نقرها ونقر التعديالت

اليت أجريت علي ا ،إعادة املواد مرة أ.رى ىل الل.نة واجتماع م مع اإل.وة
ممثلي الووارة مرة أ.رى لن يكو ذا اسدة ،قد قمنا ب ذا اإلجراء أاثر
من أربع مرات ،ويف األ.
بتعديالت ا.

تأتي الووارة بتحفظات ،وتتمسب الل.نة

هذا املشرو من املشاريع امل مة ،اإل كا من أهم األمور 22
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لدى احلكومة ،ومن أهم األمور لدينا يف السلطة التشريعية ،ومن أهم األمور
اليت ت م املوا نني،

ذا املشرو ــ اما ذار عادة ووير اإل كا ــ عل

درجة اب ة من األهمية ملساعدته يف عمله يف الووارة ولتحقي الصا

العام

للموا ن ،وانت أمتن عل اإل.وة ممثلي ووارة اإل كا لو أن م أعطونا
عنا من عادة ووير 2

تفاصيل ومربرات ر ض م لتعديالت الل.نة املقرتحة.

اإل كا مالحظات عامة حول متسب الووارة بقرارها يف أ يكو

لااء

ختصيص الوحدة السكنية من صالحيات الووير من دو ذار األ باب،
يكو

ما هي األ باب؟ وملاذا الووارة متمسكة برأي ا يف أ

لااء

الت صيص عن ريق ا وليس عن ري القضاء؟ ي منا معر ة األ باب لكي
نت ذ القرار الصاسا .قيل
السلطات ،وأنا

هنا

عدم تواسم يف مو و الفصل بني 21

أ تمع ىل أي رأي قانوني يقول

هنا

عالً تدا.الً بني

السلطات وجا هذا القرار ،قد يكو هنا تدا.ل ولكن

يبيّن أحد

هذا التدا.ل .ممثلو ووارة اإل كا قالوا حنن ن تم باملوا نني ،وحنن
اذلب يف السلطة التشريعية ن تم باملوا نني ــ واما ذارت األ.ت دالل
ال ايد يف البداية ــ

هذا املشرو م م للموا نني

يعًا ،وحنن همنا 22

األ ا ي يف هذا البلد هو املوا ن ،وبالتالي نريد أ نستمع من اإل.وة ممثلي
ووارة اإل كا أل باب متسك م بأ يكو
السكنية عن ري الووير.

أ م عندما قال

لااء ختصيص الوحدة
عادة الووير نه املع

بإصدار قرار لااء ختصيص الوحدة السكنية ،عل أ يكو التنفيذ عن
ري ا كمة ،وبإمكا املنتفع بعد ذلب الطعن يف القرار عن
ا كمة ،ل هذا يع

ري

21

أنه عندما يت ذ الووير قرار لااء ختصيص الوحدة

السكنية ميكن أال يطالا املنتفع باخلرو

ورًا من البيت؟

أ م هذه

النقطة ،و ذا اا األمر اذلب ،لماذا نتمسب بأ يكو القرار أوالً عند
ري

القضاء و يما بعد تذها الووارة للد ا

عن موقف ا؟ لنف م

امليكانيكية احلالية املتبعة يف اختاذ القرار ومدى قدرة املوا ن عل الد ا
عن حقه .هذا املوا ن د ع حصة يف هذا البيت ،أيًا اانت هذه احلصة،
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22

واء د ع ش رًا أو معظم املدة أو ال ا ،مسألة .راجه من هذا البيت
لأل باب املذاورة قد يكو

يه تعسف ،وقد ذارت معاليب ابقًا أنب

تث يف عادة األخ با م احلمر ،والنا نث يف عادته لكننا ال نعرف من
يأتي بعده ،وهل

يكو متعسفًا يف قراراته أم ال؟ لذا اُتا القانو

لكي حيا ظ عل حقو املوا نني ،حنن ال نفصّل القوانني بوجود أش اص 2
معينني بل نكتب ا للمحا ظة عل حقو املوا نني بشكل عام ،لذا أعتقد
أننا جيا أ نستمع لشرح وافٍ من قبِل ا
برأيه ،بدالً من عادة املو و

تني خبصوص متسب ال رف

ىل الل.نة ،أل الل.نة وووارة اإل كا

بالو ع احلالي لن يصال ىل اتفا مشرت  ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ اد أيد حاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا يدي الرسيس ،والشكر موصول ىل عادة األخ با م بن 22
يعقوب احلمر ووير اإل كا  ،و ىل ري العمل يف الووارة عل

عة صدرهم

مع الل.نة وال مدة اجتماعات الل.نة .هنا  24مادة توا قنا بشأن ا مع ووارة
اإل كا  ،حيث ننا بدلّنا ا دول اما أعتقد  4أو  2مرات بإ ا ة مرسيات
جديدة من قبل الووارة ،وقد توا قنا مع م يف ال هذه املرات ،حيث نه بعد
مرور أ بوعني أو ثالثة أ ابيع تظ ر مرسيات جديدة ،ولكن لسعة صدرهم 21
انا نتوا

بشأن ا أيضًا ،حيث أرجع اولس لينا أربع مواد قط .يف الواقع

عت االمًا حول شب ة عدم الد تورية ،أو تدا.ل السلطات ،وأريد هنا أ
أعرف أين توجد شب ة عدم الد تورية؟ الل.نة متسكت

وقف ا بشأ أي

.الف يقع بني ووارة اإل كا واملنتفعني من األ راد ،حبيث حيل هذا
اخلالف عن ري القضاء ،وهي

لطة مستقلة. .وهر اخلالف هو أ

الل.نة ترى ياية املوا ن من التعسف يف ا تعمال هذا احل من قبل الووارة
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22

ــ بكل

اقم ا و امي ا ــ يف حالة عدم
ليه األخ

السكنية ملدة نة ــ وهو ما بق

داد املوا ن ر وم الوحدة
رو ــ واملوا ن هنا ليس

ال

مستأجرًا ،بل نه د ع ر وم هذه الوحدة أو البيت ــ ال أقول نه د ع مدة ش ر
أو ش رين أو نة ــ وهذا هو التساؤل الذي رحته الل.نة عل ممثلي ووارة
اإل كا  ،لو ر نا أ موا نًا د ع ر وم هذه الوحدة السكنية اليت 2
يقطن ا مدة  22نة أو أاثر ،حيث أصبح ثالثة أربا البيت أو  %81منه
ل حي .راجه من ا؟!

ملكه ،وأل باب معينة ع .عن الد ع مدة نة،

وذلب بإعطاسه م لة  4أش ر ليرتا ا ،هذا غ جاس يف اعتقادنا .الووارة
تل.أ ىل القضاء وهو ا

ة ا ايدة اليت تصدر قرارها ،وهو حكم ن يه

وعادل ومنصف لأل راف اا ة ،هذا هو رأينا يف املو و  ،أين تدا.ل 21
السلطات يف هذا األمر؟! نعلم أ

السلطات ثالث :تنفيذية وتشريعية

وقضاسية ،أين التدا.ل بين ا؟! عطاء الووارة الصالحية ال تعمال هذا احل
يف أي وقت تشاء ،هو الذي يث اخلوف من التعسف

د األ راد .حنن

جنرب الووارة عل القيام بعمل ما من شأنه حدوث ذلب ،الووارة توا قت معنا
واء للووارة أو لا ها.

والد تور افل حرية التقا ي

أبسط املو و

22

يدي الرسيس ،ال عقود جيار القطا اخلاص اليوم ترد ي ا عبارة
ــ أقصد اليت تصاغ عند ا امني ــ «من يت لف عن د ع اإلجيار يف أول الش ر
يكو غاصبًا ناهبًا للملب» ،وهذه العبارة تكو بني املتعاقدين ،وهذا األمر
يكو إلجيار داا وليس لبيت تسكنه أ رة ،وعندما يت لف املستأجر
عن الد ع حي للم جر أ يل.أ ىل

كمة األمور املستع.لة ،والقانو يقول 21

ال خترجه من هذا الداا بل اذها ىل

كمة األمور املستع.لة ،كيف

ذا اا األمر متعلقًا ببيت تسكنه عاسلة؟! ايف نأتي لسلطة تنفيذية
ونعطي ا احل يف ذلب؟ هذا يف رأيي غ صحيح ،وهذا هو رأي الل.نة .ذا
اا د تورنا يقول :تعمل الدولة عل تو

السكن للموا نني،

ل نأتي

بكل بسا ة وب ذا القانو العصري لننسف ذلب حب.ة وجود شب ة عدم 22
د تورية وتدا.ل السلطات؟! تفس هذه األمور حيتا ىل ق اء د توريني
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ليحددوا أين تدا.ل السلطات يف هذا املو و  ،حت التفوي
جيوو عطاؤه للووارة؛ أل التفوي

التشريعي ال

التشريعي جيا أ يكو

ددًا بفرتة

معينة وملو و معني ،منا يُقر يف قانو يبق ىل ما شاء ا  ،و عطاء الووارة
تفويضًا تشريعيًا غ جاس  .ال د ات العا

تعطِ مثل هذا التفوي

التشريعي ال للواسح الضبط البوليسية ،أو يف حالة اندال حروب أو اوارث 2
بيعية ،وحت يف حالة اندال احلروب ذهبت بع

الدول ىل حل اوالس

التشريعية ،أين تدا.ل السلطات هنا؟! وأين شب ة عدم الد تورية يف هذا
املو و ؟ بالنسبة ىل مو و اإلرهاب حنن مع الدولة يف أ ال من يقوم
بعمل رهابي يستح العقوبة اليت ينص علي ا القانو

واء اا بإ قاط

ا نسية أو بسحب ا ،ولكن بعد أ يصدر يه أمر قضاسي بات ،و ال ما هو 21
مص األ رة

اا رب األ رة أو أحد أ رادها قام بعمل رهابي؟ هل

تشرد هذه األ رة؟! هنا قضاء

ايد ون يه وهو من حيل ويربط يف مثل

هذه األمور ،لذا قلنا :حبكم قضاسي بات ،ومن

تسحا جنسيته

و

يستح ذلب نتي.ة العمل اإلرهابي الذي قام به ،لكن ما هو ذنا بنات وأوالد
قصر ال يعلمو شيئًا عن هذا األمر! املادة األوىل ذارت أ اخلدمة 22
اإل كانية هي للبحري

ا نسية ،إذا أ قط القضاء ا نسية عن األوالد

بالتبعية تلقاسيًا أُ قطت عن م هذه اخلدمة ،هذا خمتصر الرد عل تساؤالت
اإل.وة األعضاء ،وأرجو أ أاو قد افيت وو يت ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الداتور عبدالع ي عبدا

الع.ما .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا يدي الرسيس ،والشكر موصول ىل عادة األخ با م احلمر
ووير اإل كا  ،و ىل الل.نة املوقرة ملا بذلته من ج ود .أريد البدء ا انت
ليه األخ

اد احلاجي بالنسبة ىل من أ قطت جنسيت م نتي.ة عمل رهابي
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22

قاموا به أو خليانة عظم  ،هذه العقوبة بسحا املسكن ما هي ال راد ملن
تسول له نفسه القيام ثل هذه األعمال ،ألنه ذا وجد من ي من له السكن
من بعده سوف ينسا يف هذا الطري  ،وحنن نريد أ نقطع الطري عل
أمثال ه الء الذين يقومو بأعمال رهابية أو خبيانة عظم للو ن الذي
واهم وأ كن م ،والذي ا رتشوا أر ه والتحفوا

2

اءه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
اعيل البنمحمد.

شكرًا ،تفضل األخ بسام

21

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
شكرًا يدي الرسيس ،بشكل عام أنا مع مبدأ تاليظ العقوبة حت
تكو رادعًا قبل أ تكو عقوبة ،الدول األوروبية نراها اليوم تفكر ــ بل
تعلن صراحة ــ يف

حا ا نسية عمن يشاراو يف أعمال رهابية أو

يقاتلو حت .ار حدود أرا ي ا مثل وريا أو غ ها ،وهذا اإلجراء هو
راد له قبل أ يكو عقوبة .وأقول ننا نريد االحتكام ىل الد تور ،نريد 22
أ نعرف ما يقوله الد تور يف هذا املو و  ،حت لو نظرنا ليه .ار
اإلرهاب نفسه .البحري

ار

الذي ميتلب جنسيتني ــ وهذا خمالف للد تور ــ

ويقوم بشراء وحدة كنية يف أي منطقة

ددة للبحرينيني قط ثم يضطر

الحقًا للتناول عن ا نسية البحرينية ،ويتمسب با نسية األجنبية األ.رى،
ما هو مص هذه الوحدة السكنية اليت قام بشراس ا د توريًا؟ وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الداتور أيد ا العري .
22

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شكرًا يدي الرسيس ،والشكر موصول ىل الل.نة ورسيس ا األخ
اد احلاجي الذين أحسنوا يف
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وتس.يله با م العاسلة ،ألن م ليس هلم ذنا يما ارتكبه األب ،و الي تق
و جراسي حول ايفية وصول لا اإللااء ىل ا كمة أو القضاء للبت يه،
هل هو عن ري ووارة اإل كا أم عن ري ووارة الدا.لية اليت أمرت
بسحا ا نسية أم عن ري الش ص الذي ألايت جنسيته وأصبح غ
حبري ؟ نريد أ نعرف ايف تصل هذه األمور ىل القضاء ،لذا أرجو أ

2

يو ح لنا ذلب من قبل عادة ووير اإل كا  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ.ت دالل جا م ال ايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا

أد.ل ىل التفاصيل بناء عل

يدي الرسيس ،أنا

لا

معاليب؛ ليكو النقاش عند مناقشة املواد ،لكن عندما أثرت هذا املو و
قلت بوجود شب ة عدم د تورية بسبا التعارض مع مبدأ الفصل بني السلطات
وحتديدًا ما ورد يف املادة  ،9ولن أذار امل يد من التفاصيل بشأن ا ال عند 22
مناقشة هذه املادة ،لذلب أعتقد أ املشر
من أ ا يات عمله أ يبحث وجيت د ويستش

واء اا قانونيًا أو غ قانوني
يما يطرح من راء و.اصة يف

األمور التشريعية ،إ أصاب أجاد يف تشريعه و

يصا يكو قد

ارتكا عمالً تشريعيًا .ا ئًا ،مناط التدا.ل هو أنه ينحصر يف حالة هذا
األمر للحكم ليتم وجا القضاء ،ومن ثم ينفذ مع عطاء مُ ل ومساحات 21
قد تتعارض مع احلكم الصادر ،هذه هي شكالية تدا.ل السلطات ،وهو
ما وف نفسره الحقًا .األخ

اد احلاجي أثار نقطتني :عندما

رب مثالً

بالعقود اليت تربم بني املتعاقدين حول داا  ،ثم يت لف هذه أمور مستع.لة،
وهنا

ر  .العالقات اإلجيارية اليت تتم ما بني األ راد يُحتكم ي ا ب ذه

الطريقة وهي الل.وء ىل القضاء ،ولكن عندما تنحصر العالقة ما بني 22
السلطة التنفيذية واأل راد يُ .ذ
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احلاالت ،ذ هنا
واأل.رى ترتا أيضًا

ر بني املثالني ،ذه ترتا وجا نظام قانوني معني،
وجا نظام قانوني معني .ر ،والنظامني يف ال

األحوال خيضعا لرقابة القضاء .يما يتعل

و و تكرر اث ًا يف هذه

املادة وهو املبدأ الذي أمتن العمل به ،عندما ننص يف مشرو اإل كا عل
حاالت

قاط ا نسية وجنمع ما بني حاالت قد ا نسية و حا ا نسية 2

و قاط ا نسية ،إ هذه احلاالت الثالث أ باب ا خمتلفة وهي عل النحو
اآلتي :قد ا نسية :عندما يت.نس الش ص جبنسية أ.رى خمتارًا .حا
ا نسية :عندما يقدم الش ص بيانات .ا ئة أو ااذبة وغ صحيحة وبناءً
عل هذه البيانات ااتسا ا نسية البحرينية ،تُسحا منه؛ أل
ا نسية ُب

عل بيانات ااذبة .أما

بأ عال رهابية أو أعمال عداسية

با منحه

قاط ا نسية :سببه قيام املوا ن 21

د الدولة أو الت ابر

د الدولة مثالً .ملاذا

جُمعت احلاالت الثالث رغم ا.تالف أ باب ا؟ ألن ا يف الن اية تنت ي ىل أثر
واحد ،وهو قدا الش ص لل.نسية البحرينية ،وال يصبح موا نًا حبرينيًا بل
يُصبح أجنبيًا ،القصد من ذلب هو انتفاء شرط من الشروط ،وليس رض
عقوبة عليه ،األمر ليس أن

وف أ حا منه املسكن بسبا ا.تياره 22

جنسية أ.رى غ ا نسية البحرينية ،و منا هو انتفاء ا نسية البحرينية
وعدم متتعه بأحد الشروط األ ا ية .جيا أيضًا أ نضع يف االعتبار أ املادة
 22من القانو اليت ب املوا قة علي ا من قبل جملسنا املوقر أعطت الووارة
ح النظر يف منح ح االنتفا ونقل هذا احل ىل من تتوا ر يه الشروط من
أ رة اقد ا نسية ،وبالتالي ال ميكن أ نتكلم اليوم واأننا نست دف 21
من قد ا نسية ــ واء قد ا نسية أو ُحبت منه أو ُأ قطت عنه ــ مع
أ رته برمت ا ،ال،
توجد

نا مادة عا ت تلب احلاالت ،وحبسا علمي إنه

نة يف ووارة اإل كا تقوم بالنظر حت يف أمر املتعثرين يف السداد،

إما أ يتم عفاؤهم من بع

األقساط أو أ يتم عطاؤهم جدوالً للسداد،

ال جيوو اليوم ــ لكي منرر مثل تلب املواد ــ أ نتشبث
األ رة ،وال أعتقد أ
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ما أو افالة ــ هي ا ت داف ال أ راد األ رة

اجتماعيًا أو قانو

بالعقوبة ،بل املطلوب هو معاقبة من تصدر بشأنه العقوبة قط ،وأعتقد أ
ا كمة الد تورية أحكام ا مليئة بشرح تفريد العقوبة .مو و العناية
باأل رة ورد يف ميثا العمل الو

ويف الد تور ،وأيضًا ُعّل عل مستوى

ليات التنفيذ ،أرجو أال نكرر مسألة تشريد األ رة .لدي

ال أوج ه ىل 2

ووير اإل كا  :ام عدد القضايا اليت شرّدمت ي ا األ ر؟ حبسا معلوماتي
ال توجد قضايا ،كيف نصم اليوم ووارة اإل كا ــ يف ظل الظروف
الصعبة ــ بأن ا تُشرّد األ ر! حنن هنا حند من مسألة اال تحقاقات اليت
يفرتض أ تُعط املوا ن ،أعتقد أ هذا مربر جيا أال نتشبث به ،يوجد
.طأ يف هذه املواد ،وال ميكن أ نرتكن ىل مسألة عدم تشريد األ رة 21
لتمرير اخلطأ املوجود يف تلب املواد ،ولذلب أمتن (ارامةً) عل الل.نة
ــ اما قلت يف بداية االمي ــ ما أ يُحال مشرو القانو ىل الل.نة أو أ
يتم ن اؤه باملوا قة أو عدم املوا قة عل ما جاءت به الل.نة عن ري اولس
نفسه ،وأعتقد أ األخ

ال

رو اذلب يتف معي يف هذا اخليار ،وهو

حسم األمر و قًا لقرار اولس .الصياغات اليت تقدم ال تعرض ألول مرة 22
عل هذا اولس ،قد ب درا ت ا يف تقارير ابقة وأمتن أ تُعرض عل
اولس واولس يد قراره ويتحمل مس وليته يف مسألة قبوله أو ر ضه أو
تعديله ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عل الٍ ،ا أنه قد مضت اعة عل موا قة اولس عل
مشرو قانو بالتصدي عل اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
ورية قربص بشأ

جتنا االودوا الضري

املفرو ة عل الد.ل ،املرا
جمموعه ،ل يوا

يما يتعل

بالضراسا

للمر وم امللكي رقم ( )42لسنة 2122م يف
22

اولس عليه بصفة ن اسية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشرو القانو بصفة ن اسية .و ا أنه قد مضت اعة عل
موا قة اولس عل مشرو قانو بالتصدي عل اتفاقية اخلدمات ا وية
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
امللكي رقم ( )24لسنة 2122م يف جمموعه،

ورية قربص ،املرا
ل يوا

للمر وم

اولس عليه بصفة 2

ن اسية؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر مشرو القانو بصفة ن اسية .ونعود اآل ىل مواصلة مناقشة
مشرو قانو يف شأ اإل كا (املعد يف

وء االقرتاح بقانو املقدم من

جملس النواب) ،تفضلي األ.ت هيفاء عبدا ليل املدني رسيس الش و
القانونية ببنب اإل كا .
22

رئيس الشؤون القانونية ببنك اإلسكان:
شكرًا معالي الرسيس ،والشكر موصول ىل أصحاب السعادة رسيس
وأعضاء

نة املرا

العامة والبيئة ،وأيضًا الشكر ا

يل ىل أصحاب

السعادة أعضاء اولس الكرام .بالنسبة ىل منح السلطة القضاسية لطة
ن اء ختصيص االنتفا عو ًا عن السلطة التنفيذية ،أود أ أوج الرأي يف 21
ثالثة
ا

اور :ا ور األول يتعل بالد تور :لقد أشرنا ىل عدم توا

هذه

سية املطروحة يف القانو مع ما نص عليه الد تور ،الفقرة (أ) حتديدًا من

املادة  12من الد تور تنص عل أ « :يقوم نظام احلكم عل أ اس صل
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضاسية مع تعاون ا و قًا ألحكام هذا
الد تور ،وال جيوو ألي من السلطات الثالث التناول لا ها عن ال أو بع
ا.تصاصات ا املنصوص علي ا يف هذا الد تور» .واملادة  48يف الفقرة (أ) تنص
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22

عل أ « :يتوىل ال ووير اإلشراف عل ش و ووارته ويقوم بتنفيذ السيا ة
العامة للحكومة ي ا ،اما ير م اجتاهات الووارة ،ويشرف عل تنفيذها».
منح القضاء صالحية لااء االنتفا عو ًا عن السلطة التنفيذية يُعد تد.الً
يف صالحية صدار القرار اإلداري ،وأؤاد هنا أ القرار الصادر باإللااء
متنع املوا ن من ح الل.وء ىل 2

يُعترب قرارًا داريًا ،وأ ووارة اإل كا

القضاء ،وح الطعن يف القرار اإلداري هو ح مشرو ومكفول للموا ن،
وووارة اإل كا ال متلب منعه من هذا احل  ،ولكن جيا أ تكو هذه
السلطة لطة رقابية الحقة وليست ابقة ،عندما تسب هذه السلطة القرار
الوواري يُعد ذلب تد.الً يف صالحيات السلطة التنفيذية .ا ور الثاني :أود
تو يح أ عالقة ووارة اإل كا باملوا ن هي عالقة عريقة وعميقة وممتدة 21
لفرتة ويلة ،وأول جراء يقوم به املوا ن عند بداية تكوين أ رته بعد صدار
عقد ال وا هو التقدم للحصول عل .دمة
قد نظم

كانية.

الشأ اإل كاني

يع التفاصيل اخلاصة ب ذه العالقة ،وحاااها بتفاصيل ا التامة،

اشروط اال تحقا وشروط تقديم الطلا ،وأيضًا اإلجراء املتبع عند
الت لف عن أي شرط من شروط تقديم الطلا .قرار الت صيص يذار ما 22
للموا ن وما عليه من حقو والت امات ،كيف ال يتأت لووارة اإل كا
بعد هذا اله أ تصدر القرار اخلاص بإلااء االنتفا ذا .الف هذا املوا ن
أي شرط من شروط االنتفا بالوحدة السكنية أو أي .دمة
ذا

حتم لي أود اإلشارة ىل بع

أحكام التميي الصادرة يف شأ

القرارات اإلدارية :الطعن رقم  122لسنة 2112م يش
اإلداري أو عدم مشروعيته
وقت صدوره،

كانية .أيضًا

ىل أ مشروعية القرار 21

ابط ا موا قته أو عدم موا قته للقانو الساري

ا م داه أ حياد القرار الوواري عن القانونية يمنح احل

للقضاء بإلااء هذا القرار وعدم التمسب به .الطعن رقم  261لسنة 2112م،
دعوى لااء القرار اإلداري ينحصر من ا عمل القا ي عل

لااء القرار ذا ما

ثبت له عدم مشروعيته حسا ،هنا يت.سد مبدأ صل السلطات ،ذ
القا ي ال يتد.ل يف ش و ووارة اإل كا و منا يكتفي يف حكمه بإلااء
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22

القرار اإلداري قط .الطعن رقم  222لسنة 2112م ،األصل هو صدور القرار
اإلداري عن امل تص بإصداره مستو يًا شروط صحته ومن يدعي غ ذلب
عليه ثباته ،وهو حتديدًا ما افله النص املطروح من قبل ووارة اإل كا ،
ذ منح املوا ن احل يف الطعن أمام القضاء .الل  61يومًا من شعاره ب ذا
القرار .هنا

رتة  61يومًا ممنوحة للموا ن ،وأيضًا رتة  1أش ر لتنفيذ هذا 2

القرار ،ذ

املوا ن ميلب هذا احل قبل شرو ووارة اإل كا بالتنفيذ بأ

يطعن يف هذا القرار أمام ا اام ،ذ ووارة اإل كا

متنع املوا ن من

الل.وء ىل القضاء وا تحصال حقوقه ااملة ،ولكن ا تتمسب بأ متلب
هي وحدها بدايةً صالحية و لطة لااء االنتفا  ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عادل عبدالرين املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا
اإل.وة ،ولكن

يدي الرسيس ،لن أ يل عليكم ولن أارر ما ذاره 22
أود أ أنبه ىل قضية معينة .أعتقد أ احلكم عل الشيء

ر عن تصوره ،وهذه قاعدة ال .الف علي ا ،و

با ــ يف ظ

ــ موقفنا

امل يد لرأي الل.نة أو املعارض هلا هو يف قضية التصور ،عند عطاء الووارة أو
السلطة التنفيذية ح التنفيذ يكو التصور أننا نعرض املوا نني للتشريد،
وهو عكس ما تقوم به السلطة التنفيذية .النا نتف عل أ السلطة التنفيذية 21
يف هذا القانو ممثلة يف ووارة اإل كا ؛ االمي يف عادة ووير اإل كا
جمروح ،و أخ وصدي وحنرتمه ،وأثنينا عليه أاثر من مرة ،ولكن القضية
ليست يف ش صه،
الساب بالتعسف
لطته والتعسف
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رقابية ،وحت السلطة التنفيذية تراقا أعضاءها .هذا التصور هو الذي يبعث
عل اختاذ القرار ،وبع

اآلراء ختتلف مع الرأي اآل.ر ،وأ تش د بكالم األخ

أيد احلداد الذي قال

القضاء هو الفصل ،حسنًا ،هذا ما نقوله ،والقول

اآل.ر ي اد أ القضاء هو الفصل ،وهذا صحيح ذا اا هنا تعسف
وظلم ،وأعتقد أ املسألة واحدة؛ أل األمر ال يتعل بإ قاط ا نسية أو 2
حا ا نسية قط بل حت ذا اا متعلقًا بتأ .د ع الر وم أو ا تاالل
البيت يف غ ما .صص له أو غ ذلب ،ال هذه أ باب ،وميكن أ يت ذ
القرار ،وأعتقد أ االمي جاء بعد االم األ.ت هيفاء املدني ،واا
وا حًا أ هذه األمور لو مت تصورها لعلم أ القضية ليست قضية
السلطة التنفيذية لتشتيت األ رة،
ذلب أعتقد أ النا

ال يد

ذا ال يقبل به أحد ولن نقبله ،ولو ُعل 21

وف نتضامن

د هذا الفعل ،ولنتصور الو ع

الصحيح ،هل بلدنا يتعسف يما مينحه للموا ن من حقو ؟ هل هذا هو
حالنا؟! لكن القضية ــ اما ذار الداتور عبدالع ي الع.ما ــ ب ا رد ،
العقوبة ختوف اإلنسا من أ يقع يف اخلطأ ،هذا اا املقصد ،وأعتقد أ
.ال نا أقل مما نظن ،حت لو اانت هنا خمالفة بإمكا الووارة بدالً 22
من اختاذ القرار أ تر ع الدعوى ىل القضاء وهو يفصل ي ا ،أو العكس
بأ تت ذ الووارة القرار وصاحا الشأ ير ع الدعوى ىل القضاء ،والقضاء ــ
اما قال األخ أيد احلداد ــ هو الفصل ،وا

أعلم ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرين
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا يدي الرسيس ،حنن ال نشب ــ ولو للحظة واحدة ــ يف ن اهة
وعدالة القضاء البحري  ،وال تصر اتنا مرتبطة بعدالة هذا القضاء ،حت
املرا يم امللكية اليت يصدرها جاللة امللب بإ قاط ا نسية مذيلة ا يفيد
أ للمسقطة جنسيت م احل يف التظلم من هذا القرار ،مع العلم أنه قرار 2
ملكي .ختصيص الوحدة السكنية يأتي من الووير ،وهذا ح أصيل له،
و يأتِ من القضاء ،سحا الوحدة السكنية من املنتفع الذي أ.ل بشروط
معينة هو ح أصيل للووير ،وعل من تسحا من م الوحدات السكنية أ
يتظلموا عند القضاء ،والقضاء هو الفصل واحلكم يف هذا املو و  ،هذا
21

با.تصار ال ما نريده ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ يد مبار النعيمي.
22

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا يدي الرسيس ،بعًا أنا من أعضاء الل.نة وأقدر وأمثن
اآلراء اليت رحت ،وليعذرني األخ

يع

اد احلاجي رسيس الل.نة ،أنا خمتلف

مع م عل ال هذه التعديالت .حنن نريد أ خنر بقانو أو مرسيات يستفيد
من ا ا ميع ،ولكن بالصورة اليت عدلت ب ا الل.نة املواد ال أرى أننا نصل
ىل النتاسج اليت نتمناها ،واملو و لدى ووارة اإل كا منذ  41نة ،وهم 21
أعلم الناس به واملو و هو مو و ا.تصاص ،ورغم أن
ــ وليعذرني األخ

اد احلاجي ــ إن

مع م يف الل.نة

خمتلف مع م وأميل ىل رأي ووارة

اإل كا وحتفظ ا عل هذه التعديالت اليت أجرت ا الل.نة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ يا ر

مد .

املستشار القانوني بووارة

اإل كا .
2

املستشار القانوني بوزارة اإلسكان:
شكرًا يدي الرسيس ،من .الل مدا.الت اإل.وة األعضاء تساءل
بعض م عن مالحظات ووارة اإل كا عل التعديالت بوجه عام ،ويف ور
العموم حنن نتحدث عن الفكرة األ ا ية هلذه التعديالت وهي أ قرار
اإللااء يكو يف يد القضاء ،ويف هذا ا انا أود أ أبني اآلتي :أوىل
املالحظات تسأل الووارة :ما هي ا

ة اليت تتوىل التحق من توا ر السبا 21

امل دي ىل اإللااء؟ هل هي ا كمة أم ج ة أ.رى؟ النص

حيدد ذلب ،ويف

ظل النظام القديم اانت ووارة اإل كا ــ عندما تصدر القرار ــ هي ا

ة

اليت تتحق من توا ر الشرط املتطلا لإللااء ،و النا اآل.ر يف

ور

التحفظ :ما هي ا

ة اليت تتوىل التحق من توا ر السبا اخلاص باإللااء؟

مالحظة أ.رى تفضل ب ا أحد األعضاء حول ا

ة اليت تقدم الدعوى ،هل 22

ا كمة نفس ا تتابع حتريب الدعوى عن ري قلم اتّاب ا أم هي ووارة
الدا.لية أم هي ووارة اإل كا ؟ الذي يُالحظ أ ال املوا قات والتصاريح
بأشكاهلا امل تلفة متنح ومتنع من قبل السلطة اإلدارية ،ويف وقت الح لذلب
تأتي الرقابة حتت القضاء ،واآل الشكل ا ديد من .الل التعديل ــ لألمانة
ــ يبدو غريبًا وشاذًا عن املمار ة املوجودة يف البحرين وعن التشريعات بوجه 21
عام ،وعل

بيل املثال :تصريح العمل متنحه هيئة تنظيم و العمل وهي من

تلايه ،واذلب احلال بالنسبة ىل املوا قات الصحية واملوا قات املتعلقة بكل
التصاريح اليت متنح ا ج ات اإلدارة .هذا قليل من املالحظات اخلاصة
بالفكرة الرسيسية للتعديل ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ أيد براهيم ب اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا

يدي الرسيس ،بعد هذا النقاش الطويل و حت الرؤية 2

واحنصرت يف مو و من أ قطت عنه ا نسية ،هل يعاقا بقرار داري أم
بقرار قضاسي؟ اال.تالف أصبح وا حًا اآل  ،عندما يكو القرار داريًا إ
املتضرر يذها ىل ا كمة وير ع دعوى عن عل القرار اإلداري ،و ذا
اا معه احل

سوف يستعيد حقه ،وأما ذا اا القرار قضاسيًا ــ اما

تفضل اإل.وة ــ سيكو هنا تدا.ل يف السلطات ،وقد ذارت األ.ت 21
هيفاء املدني أ هنا مواد مبنية عل ما جاء يف الد تور وهي تضمن صل
السلطات وعدم تدا.ل ا ،و ذا اا حي ملن أ قطت عنه ا نسية أ يتظلم
بعد اختاذ القرار اإلداري لدى السلطة القضاسية أرى أنه ليس هنا دا ٍ ىل
هذه اإل الة ولنتف مع ووارة اإل كا

يما اختذته من قرار ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،بعد هذا النقاش أود أ أ تأذ اولس يف السماح لي
دا.لة من عل ار ي الرسا ة أو أ أنتقل وأ لم الرسا ة لألخ
رو الناسا األول للرسيس .أشكرام عل

ال

السماح لي بالتدا.ل من

مكاني .أوالً هذا قانو م م وميس شرحية اب ة من املوا نني بل أعتقد أنه 21
ميس

يع املوا نني ،وهذا مو و

حاو اهتمام القيادة احلكيمة

واحلكومة الرشيدة والسلطة التشريعية و يع املوا نني منذ 41

نة،

وجيا أال نقار هذا القانو بإجراءات أ.رى ،بلدية أو صحية أو غ ذلب،
هذا القانو له من األهمية كا ما جيعلنا نفكر مليئًا قبل اختاذ القرار.
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هنا

الكث ين قالوا

ولكن أعتقد أ هنا

شب ة د تورية ،و

صالً بني السلطات،

هنا

لية د تورية للحكم ذا اانت هنا شب ة عدم

د تورية ،ذا أقرت السلطة التشريعية هذا القانو
امللب ،وجاللته ال ير

إنه يذها ىل جاللة

بأ يصد عل قانو به شب ة د تورية ،يحيله

قبل التصدي ىل ا كمة الد تورية إلبداء الرأي يف د توريته ،إذا ثبت أ

2

به شب ة د تورية يعيد جاللة امللب القانو ىل السلطة التشريعية إلعادة النظر
يه و

رأي ا كمة الد تورية املل م لل.ميع ،و ذا ا مأ ىل .لوه من أي

شب ة د تورية يصد عليه ويصدر القانو  ،وحت لو

حيله ىل ا كمة

الد تورية وصدر القانو وتبني يما بعد أ به شب ة د تورية لنا ح الطعن
يف د تورية هذا القانو لدى ا كمة الد تورية اما حدث قبل رتة مع 21
قانو الذمة املالية ،وحنن ننتظر اآل حكم ا كمة الد تورية؛ لذا أرى أ
التو ع يف مو و الشب ة الد تورية قد يربكنا يف اختاذ القرار .أحببت أ
أثبت هذا املبدأ ،وأعتقد أ ا ميع مدر له .األمر اآل.ر ــ الذي أعتقد أنه
لا املشكلة ــ هو أننا ظلمنا األغلبية الساحقة من أجل ئة قليلة عندما مت
حتديد احلاالت اليت يتم ي ا حا اخلدمة اإل كانية وبدأنا ن أ قطت 22
عنه ا نسية البحرينية بناء عل القوانني السارية ،ومعظم املتدا.لني را
عل هذه النقطة ونسي ما ورد يما بعد ،وأعتقد أ مو و

قاط ا نسية

جيا أ تفرد له مادة مستقلة ويعاجل بشكل مستقل ،ويتم التوا
الووارة .نأتي ىل بقية املواد ــ والكالم لكم

يه مع

يعًا ــ هل توا قو عل

حا

الوحدة السكنية أو القسيمة السكنية من ش ص قد عمله وليس لديه 21
حت ما يد عه لضروريات حياته وتربية أ فاله ألنه ختلف عن الد ع مدة
نة؟! هذا

حيدث يف تاريخ البحرين ،وحنن تكلمنا مع عادة الووير

و عادته أاد ذلب ،منذ أيام الشيخ عيس بن لما األم الساب ريه
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ويف ع د جاللة امللب ذا تبني هلما أ هنا

ا

عسرًا يف الد ع

آ ىل

املكارم األم ية وامللكية إل قاط ج ء من هذا الدين للحفاظ عل وحدة
األ رة وتو

السكن هلا ،واليوم ترو أ

رص العمل

دودة والظروف

صعبة ،وأعتقد أنه ذا بقنا هذا القانو ــ وحنن يف السلطة التشريعية نتحمل
املس ولية ــ بصورته احلالية سن.د أ الكث

يفقدو

كن م ،و ذا قلنا 2

القانو لن يطب بالشكل الذي نتصوره أعتقد أ وجوده وعدم وجوده
يا  ،لماذا نل.أ ىل و ع قانو لن يطب ؟! خبصوص الكالم الذي يقول
للموا ن احل يف الرقابة الالحقة بالل.وء ىل القضاء ،ذا قلنا

تد.ل

القضاء هو ما يتعارض مع مبدأ صل السلطات ،كيف يتد.ل القضاء
بشكل الح وال يُعد هذا تد.الً يف عمل السلطة التنفيذية بينما تد.له 21
بشكل اب يعترب تد.الً؟! لقد ألت األ.ت هيفاء املدني يف جلسة ابقة
ما هو اإلجراء احلالي املتبع يف الووارة؟ قالت :نل.أ ىل القضاء؛ ذا اا
هذا يتعارض مع صل السلطات لماذا تل.أو ىل القضاء؟ ملاذا ال تطبقو
املبدأ الذي تعتقدو به بأ تسحبوا الوحدة السكنية ويُرت ملن ُحبت منه
اخلدمة ح الل.وء ىل القضاء؟! األ.ت دالل ال ايد قالت االمًا م مًا ،وهو 22
ذا

أت الووارة ىل القضاء

ي ال تد ع الر وم أما ذا

أ املوا ن الذي

حبت منه اخلدمة ىل القضاء عليه أ يد ع الر وم حبسا قيمة العقد
نفسه بكامله ،ومعن ذلب أ هنا عبئًا .ر عل املوا ن عندما يذها ىل
القضاء ،أما السلطة التنفيذية عندما تذها ىل القضاء ليس علي ا عاء
مالي.

عادة الووير يتذار ،ليس املو و مو و القضاء ،و

املو و احت.اجًا ،يف البداية

يكن 21

يكن ال الكالم الذي قيل يف ا لسات

السابقة عن تدا.ل السلطات أو تاول لطة عل

لطة ،بل اا الكالم عن

أ اإلجراءات القضاسية تأ.ذ وقتًا ويالً للبت يف القضايا املر وعة ،وهذه
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 49

2122/22/22م

املضبطة 22

احلقيقة ناقشناها ،وبالتالي جيا أ توجد صياة مع القضاء للبت يف القضايا
املر وعة من الووارة عل أي ش ص خيالف هذه الشروط .اتراوا من حبت
أو أ قطت عن م ا نسية ،الشروط هي أنه ذا ختلف عن السداد أو ذا
تبني أ البيانات غ صحيحة أو ذا ا ت دم املسكن ملمار ة اذا واذا
أو ذا ختلف عن ا تالم املسكن ملدة ت يد عل
ظروف،

ل أعطيته املسكن وختلف ملدة

تة ش ور ،ال ش ص له 2
تة ش ور لظرف أو .ر؟ ما

نقوله هو أ ثقتنا يف الووير اب ة وثقتنا يف احلكومة وعل رأ ا رسيس
الووراء اب ة وداسمًا يقولو الرية و القانو  ،الرية ثم الرية ثم
الرية .لدي بعد هذا النقاش اقرتاح وهو أال ند.ل يف مناقشة املواد ،وأ لا
من جملسكم ــ ذا انتم موا قني ــ أ نفصل ما ورد يف البند  2بشكل 21
مستقل ،ونت ذ القرار حبسا ما تراه ووارة اإل كا  ،مع
ذا

ما ح األ رة

يشمل ا هذا القرار ونعيد النظر يف األمور األ.رى اليت أعتقد أن ا أمور

جانبية بالنسبة ىل حا اخلدمة اإل كانية أو ليست بذات األهمية لسحا
.دمة

كانية .ويف نظري حنن نريد أ خنر بقانو ال ي ثر يف الشرحية

الكربى من املوا نني ،واما تعلمو ومع الظروف اليت مير ب ا اقتصادنا 22
الو

ــ و شاء ا

نأمل أ ت ول هذه الامة يف القريا ــ الكث

من أجل االلت ام بد ع األقساط واء اانت

يعانو

كانية أو غ ها .جاءت قضية

الك رباء ونظرمت بعني الرية والرأ ة ،و لا اإل.وة يف جملس النواب
التقسيط لفرتات ويلة ،وهي .دمة ا رباسية أل املوا ن ال يستطيع أ
يعي

بدو ا رباء ،مع أ الووارة هلا احل يف التوقف عن تقديم اخلدمة 21

ورًا اما تعمل شراات االتصاالت بقطع اخلدمة عند عدم الد ع ،ولكن
احلكومة بالنسبة ىل الك رباء هلا رأي .ر .لو جئنا ىل حكومة غ
حكومتنا ال تراعي ظروف املوا ن لوجدنا ثالثة أربا البلد ظالم وليس
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لدي م نور وال ا رباء وال مكيف .هذه مدا.ليت وأعرف أنكم
عل مصلحة املوا ن ،وأحرص م

أحرص م

يعًا

عل أ يكو القانو الذي

خير من جملسكم قانونًا مدرو ًا يراعي ال هذه االعتبارات ،وا حوا
لي أ أتد.ل ألني أعتقد أنه البد أ نضعكم يف الصورة حت نت ذ قرارنا
عل نور ،ويف األ .عندما نت ذ القرار أنا مطمئن أ قرارام نابع من 2
مصلحة و نية ليمة .أارر عليكم االقرتاح وهو عادة التقرير ىل الل.نة
و صل البند  2الذي أثار اللاط وانسحا عل بقية البنود ون تم بالشرحية
األارب ،إذا أردمت أ يكو رأيكم هو الرأي نفسه
مطمئنو

ذا قرارام وحنن

ليه ،و ذا رأيتم أ ما ذهبتم ليه انسحا عل

باقي البنود

سيكو هنا ظلم اب  .وال نريد أ خنتلف مع احلكومة ألني ال أعتقد 21
أ احلكومة هلا نظرة أ.رى ختتلف عن نظرتنا يف مصلحة املوا ن ،ابتداءً
من جاللة امللب رأس الدولة ىل أصار موا ن ،اهلدف واحد ،و شاء ا
لن خنتلف مادام أمامنا حا الو ن ومصلحة الو ن يف األول واأل ، .هذا
رأيي والرأي يف األ .لكم ،و شاء ا

نصل ىل توا

حبيث ال

رر وال
22

رار .تفضل األخ اد أيد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا

يدي الرسيس ،حنن اما اقرتحتم معاليكم

نسحا

التقرير مل يد من الدرا ة مع ووارة اإل كا ونريد اقرتاحب مكتوبًا،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ال حي لي أ أقرتح ،واأل.ت دالل ال ايد تتبن االقرتاح و تصياه
وتقدمه ليكم .تفضل عادة األخ با م بن يعقوب احلمر ووير اإل كا .
22
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وزير اإلسكان:
شكرًا معالي الرسيس ،أجدد شكري ملعاليكم ولإل.وة أعضاء
الل.نة وولسكم املوقر .أحببت أ أ رح لبًا وهو أننا حنتا ىل مدة أارب
من أ بوعني من أجل أ نأتي لنقاش القانو معكم وحنن عل توا

تام،
2

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،نعطيكم ش رًا اامالً .تفضلي األ.ت هيفاء عبدا ليل
املدني رسيس الش و القانونية ببنب اإل كا .
21

رئيس الشؤون القانونية ببنك اإلسكان:
شكرًا معالي الرسيس ،أردت تو يح نقطة يف شأ
اإل كا

وء ووارة

ىل القضاء بالنسبة ىل تنفيذ قرار اإللااء .ووارة اإل كا تل.أ

عالً ىل القضاء ولكن اإجراء تنفيذي للقرار اإلداري الذي يصدر عن ووير
اإل كا  .أيضًا

وء ووارة اإل كا ىل القضاء ال يعترب ابقًا عل صدار 22

القرار اإلداري ،ووير اإل كا يصدر القرار باإللااء ويل.أ ىل القضاء قط
لتنفيذ القرار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضلي األ.ت دالل جا م ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا يدي الرسيس ،أمتن أ تر ل باقي املواد اليت متت املوا قة
علي ا ىل األعضاء لكي يعر وا بالضبط املواد اليت مت التوا

علي ا ملقارنة

مدى ترابط ا وارتبا ا باملواد اليت تعدل ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 22

22
2122/22/22م

املضبطة 22

