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 مضبطة الجلسة الرابعة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع

 10 

 4الرقـم:    

 هـ1439صفر  9 التاريخ:  

 م2017أكتوبر  29    

 

 15 

عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور االنعقاد العادي الرابع من 

المجلس الوطني الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر 

صفر  شهر من تاسعبالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد ال

م، وذلك برئاسة 2017هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر 1439

 20صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور 

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

 



 4المضبطة       م29/10/2017 ( 8)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

ــــــــ اد. ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم بهـ ـــــــــ ــــــــد  براهيـ ـــــــــ ـــــــــ  العضو أحمـ

تور أحــمــــد ســــــــــــالـم الـعـريـ .  الــعضـــــــــو الــــدكـ

 الـــــــعضــــــــــــــو أحـــــــمـــــــد مـــــــهـــــــدي الـــــــحـــــــداد.

 الــعضــــــــــو بســــــــــــام  ســــــــــمــــاعــيــــل الــبــنــمــحــمــــد.

  ع.الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد الـــــمـــــهـــــ

ــــــ ــــــرو. ــــــد ف ــــــحــــــم  الــــــعضــــــــــــــو جــــــمــــــا  م

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــعـــــة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــعـــــبـــــي.

ـــــمـــــا . ـــــي ســـــــــــــل ـــــة عـــــل ـــــل ـــــعضـــــــــــــو جـــــمـــــي  ال

 العضــــــــو الــــدكتورة جهــــاد عبــــدا  الفــــا ـــــــــــل.

ــــــا . ــــــ ــــــي ــــــب ال ــــــي ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد حــــــب  ال

ـــــــا . ـــــــدا  عـــــــب ـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو جـــــــواد ع  ال

ـــــم. ـــــمســـــــــــــل ـــــد مـــــحـــــمـــــد ال ـــــعضـــــــــــــو  ـــــال  ال

ـــــعضـــــــــــــو  ـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمـــــيـــــحـــــي.  ال

 الــــــعضـــــــــــــو درويــــــ  أحــــــمــــــد الــــــمــــــنــــــاعــــــي.

 الــــــــعضــــــــــــــــو ر ــــــــــــــــا عــــــــبــــــــدا  فــــــــر .

ــــــكــــــواري.ا ــــــحــــــمــــــد ال ــــــعضــــــــــــــو  هــــــوة م  ل

عيــــد أحمــــد عبــــدا . لعضـــــــــو الــــدكتور ســـــــــ  ا

ــــبــــحــــارنــــة. ــــعضــــــــــــو ســــــــــــمــــيــــر صــــــــــــاد  ال  ال

 العضـــــــــو الــــدكتورة ســـــــــوســـــــــن حــــاجي  قوي.

ــــــد    رحــــــمــــــة. ــــــعضــــــــــــــو صــــــــــــــاد  عــــــي  ال

 العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء يحي  الموســــــــوي.

ــــمــــعــــاودة. ــــعضــــــــــــو عــــاد  عــــبــــدالــــرحــــمــــن ال  ال

 الـــعضــــــــــو عـــبــــدالـــرحــمـــن مـــحـــمــــد جـــمشــــــــــيــر.

ي  حســـــــــن  ع  ل  أبــــل.الـعضـــــــــو الــــدكتور عـبــــدا
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 العضــــــــو الـــدكتور عبـــدالع ي  عبـــدا  العجمـــا .

 العضــــــــو عبــــدالوهــــاب عبــــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 الــــــعضــــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســــــــــــــ  أحــــــمــــــد.

 العضــــــــو الــدكتورة فــاطمــة عبــدالجبــار الكوهجي.

 الـــــــعضــــــــــــــو فـــــــ اد أحـــــــمـــــــد الـــــــحـــــــاجـــــــي.

 العضـــــــــو الــــدكتور محمــــد علي حســـــــــن علي.

 العضــــــــو الــــدكتور محمــــد علي محمــــد ال  اعي.

 مـــد ســــــــرحـــا .العضــــــــو الــــدكتور منصــــــــور مح

ـــي  ضـــــــــــوري. ـــل ـــنــــا  ي ـــعضـــــــــــو نــــانســـــــــــي دي  ال

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

ــــــــ . ــــــــاي ــــــــ ي ف ــــــــة رم ــــــــال ــــــــعضــــــــــــــــو ه  ال

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم    طريفوقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد 

 غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.
 

 5 كما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من و ارة الدا لية 

العقيد يوسف محمد السبيعي  مر الش و  القانونية بقيادة  فر  -1

 السواحل.

النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجا  الو ارية بإدارة  -2

 10 الش و  القانونية. 

بقيادة  فر التنفيذي محمد  وفيق الب يت فرع الش و  القانونية  -3

 السواحل.

 المال م أو  أحمد عبدا  الجا ي من  دارة الش و  القانونية. -4
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 و ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف: من 

 الدكتورة الشي ة نورة بنت  ليفة     ليفة مستشار قانوني. -

 

 :من و ارة األشغا  وش و  البلديات 

 5 .قانوني مستشار الصالحي حلمي السيد عبدالفتاح -

 

 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لش و  مجلسي  -1

 الشورى والنواب.

 10 السيد أكبر جاسم عاشور مستشار قانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ 

 

العام كما حضرها الدكتور أحمد عبدا  ناصر األمين 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فو ية 

 15يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

لش و  الجلسات واللجا ، والدكتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

رين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة تشاسرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري 

 20 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل  ير، نفتتح 

 25الجلسة الرابعة من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، 
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ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. 

  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام للمجلس. 

 

 ين العام للمجلس:األم

 5السالم عليكم ورحمة ا  وبركا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل  ير،

كل من أصحاب السعادة: دال  جاسم ال ايد في مهمة رسمية بتكليف 

 الد حسين المسقطي لظرف صحي طارئ منّ ا  عليه ومن المجلس، 

حمد مبارك النعيمي للسفر ، وسامية  ليل الم يدوافية، بالصحة والع

 10  ار  المملكة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

 15 مالحظات عليها؟فهل هناك مضبطة الجلسة السابقة، 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20بداية أرحب باألخ الع ي    ذ   قر المضبطة كما وردت  ليكم. 

عبدالرحمن جمشير الذي منّ ا  عليه بالصحة والعافية وحضر جلسة 

اليوم، ونتمن  أ  يستمر وجوده معنا    شاء ا ، مع  منيا نا له بدوام 

الصحة والعافية. ننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما  وال اص 

البيئة ب صوص قرار مجلس النواب بمناقشة  قرير لجنة المرافق العامة و
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حو  قرار مجلس الشورى ب صوص مشروع قانو  بشأ  قواعد التسجيل 

والسالمة ال اصة بالسفن الصغيرة، )المعد في  وء االقتراح بقانو  

المقدم من مجلس الشورى(، وأطلب من األ ت  هوة محمد الكواري 

 مقررة اللجنة التوجه  ل  المنصة فلتتفضل.

                  5 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (90صفحة  /1)انظر الملحق 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20  فضلي األ ت مقررة اللجنة.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 دارست اللجنة قرار مجلس النواب حو   شكرًا سيدي الرئيس،   

قرار مجلس الشورى ب صوص مشروع قانو  بشأ  قواعد التسجيل 

 25والسالمة ال اصة بالسفن الصغيرة )المعد في  وء االقتراح بقانو  
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المقدم من مجلس الشورى(، و باد  السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر 

لجنة عل  رأي هيئة بشأنه مع ممثلي و ارة الدا لية، وقد اطلعت ال

المستشارين القانونيين بالمجلس، كما اطلعت اللجنة عل  قرار مجلس 

النواب بالموافقة عل  قرار مجلس الشورى بشأ  المواد 

 5( والتمسك بقراره السابق ب صوص المادة 24،21،20،19،18،12،1)

( من مشروع القانو  محل الدراسة، حيث جاء قرار مجلس النواب 16)

يصدر و ير »اآل ي: عل  النحو المادة المذكورة ليصبح  بتعديل نص

ا بتحديد فئات الرسوم قرارً ــبعد موافقة مجلس الو راء  ــالدا لية 

صدار أي شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو  مديدها،  المستحقة عن 

 10عن القيام بأي  دمة أو  فتي  أو  حقيق أو معاينة بما يوجبه القانو ، و

 ــفي حالة ال يادة  ــ جاو  قيمة الرسم المقررة لهذه ال دمات عل  أال 

في  .« عف قيمة الرسم المقررة لكل  دمة قبل سريا  هذا القانو 

( بالموافقة عل  16لمادة ) ل  احين جاء قرار مجلس الشورى بالنسبة 

يلت م »نص المادة كما ورد في مشروع القانو ، وذلك عل  النحو التالي: 

 15الذي يقرره و ير الدا لية بعد  ــو أي ذي شأ  بأداء الرسم المالك أ

دار أي شهادة أو وثيقة أو  جديدها أو صعن   ــموافقة مجلس الو راء 

التصديق عليها أو  مديدها وعن القيام بأي  دمة أو  فتي  أو  حقيق 

 مجلس قرار أ  اللجنة رأت وقد. «أو معاينة مما يوجبه هذا القانو 

 الناحيتين من سليم قرار هو القانو  مشروع من( 16) المادة بشأ  النواب

 20 التفوي   يارات من دستوريـًا  يارًا يمثل ألنه والمو وعية، الدستورية

 و اعأ لتنظيم التنفيذية للسلطة  منحه أ  التشريعية للسلطة يجو  التي

ال  معينة حدود  من وذلك والحريات بالحقو  لها ال صلة التي الرسوم

 القانو  مشروعأهمية  ل  عل  ذلك، ونظرًا  وبناءً . جاو ها لها يمكن

لوائح و وابط للسفن  و حديدقواعد لألمن والسالمة المالحية  و ع في
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لحد من  طر وقوع واوفير أعل  درجات األما  لمست دميها لتالصغيرة 

( من 16اللجنة  رورة الموافقة عل  نص المادة ) رأت ؛الحوادث البحرية

مشروع القانو  بصيغتها التي وافق عليها مجلس النواب والتي  عطي 

الو ير الم تص الصالحية في  حديد الرسوم المستحقة وذلك بتفوي  

 5 المقررة القيمة  عف التحديد ذلك يتجاو  ال بحيثمن مجلس الو راء 

 عل  وذلك الصغيرة، السفن ألصحاب و ارةال   ديها التي ال دمات مقابل

ا قرارً ــبعد موافقة مجلس الو راء  ــيصدر و ير الدا لية » :التالي النحو

صدار أي شهادة أو وثيقة أو  بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن 

عن القيام بأي  دمة أو  فتي  أو  حقيق والتصديق عليها أو  مديدها، 

 10 ، عل  أال  جاو  قيمة الرسم المقررة لهذه أو معاينة بما يوجبه القانو

 عف قيمة الرسم المقررة لكل  دمة  ــفي حالة ال يادة  ــال دمات 

وفي  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من . «قبل سريا  هذا القانو 

 راء فإ  اللجنة  وصي بما يلي: الموافقة عل  قرار مجلس النواب 

نو  بشأ  قواعد التسجيل ( من مشروع القا16ب صوص المادة )

 15والسالمة ال اصة بالسفن الصغيرة، )المعد في  وء االقتراح بقانو  

المقدم من مجلس الشورى(، واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ 

 الال م، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20  فضل األخ دروي  أحمد المناعي.هل هناك مالحظات؟ شكرًا،  

 

 أحمد المناعي:العضو درويش 

  واني وأ وا ي أسعد ا  صباحكم  شكرًا سيدي الرئيس، 

جميعًا. أشكر و ارة الدا لية عل  ما  قدمه  ل  مالك السفن بدو  

 25مقابل، ومن بينها جها  المتابعة والمراقبة دا ل البحر، الذي يعد من 
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ة األجه ة األمنية المهمة. ورغم ذلك أشيد بموافقة لجنة المرافق العام

والبيئة في مجلسنا عل  موافقتها عل  قرار مجلس النواب ب صوص 

( وباأل ص مو وع الرسوم، الذي ينص عل  أال  تجاو  قيمة 16المادة )

الرسوم المقررة في حالة ال يادة  عف قيمة الرسم المقررة لكل  دمة 

 5قبل سريا  هذا القانو  ــ رغم  أييدنا ل يادة الرسوم ــ حت   تماش  مع 

فة ال دمة المقدمة، وذلك للمساهمة في  يادة  يرادات الدولة،  ال كل

أنه يجب أال يُترك الحبل عل  الغارب، حيث شهدنا في هذه السنة 

مضاعفة جهات  نفيذية رسوم  دما ها مرات عديدة بدو   در  وبدو  

مبرر، وفي رأيي عدم  جاو   يادة الرسوم الضعف هو شر  معقو  

 10 ومقبو ، وشكرًا.

 

 لرئيـــــــــــــــس:ا

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 15 العضو جواد عبداهلل عباس:

  واني وأ وا ي أصحاب السعادة أسعد  شكرًا سيدي الرئيس، 

ا  صباحكم جميعًا بكل  ير. أعتقد أ  هذا القرار هو قرار سليم، 

م من الناحية باعتبار أال عالقة له بالحريات، وأعتقد أ  هذا القرار سلي

الدستورية باعتبار أ  هناك عدة  يارات من  منها  يار  ملكه السلطة 

 20التشريعية ومن الممكن أ   فوض فيه السلطة التنفيذية و صوصًا في 

هذا المجا . أرى أ   يادة الرسوم هي من منطلق الحرص الشديد عل  

تقد أنه أمن السفن وأمن البلد وغيرها من األمور األمنية األ رى، وأع

 ا  اذ هذا القرار بشأنه، وشكرًا.عل  قرار سليم جدًا، وأشكر اللجنة 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 5أنا بدوري أؤيد ما جاء في  قرير لجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

لمس ولين في و ارة المرافق العامة والبيئة، لكن لدي س ا   ل  ا

الدا لية، هناك حديث أ  الو ارة  قوم بتقديم  دمات مجانية كثيرة 

للسفن أثناء  بحارها، فهل يمكن لإل وة في و ارة الدا لية أ  يطلعونا 

 عل  هذه ال دمات المقدمة؟ وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي. 

 

 الرميحي:العضو خميس حمد 

 15هذا المشروع قدّم باعتباره مقترحًا من  شكرًا سيدي الرئيس، 

مر عليّ في لجنة الش و  ال ارجية وقد مجلس الشورى، وهو قديم 

والدفاع واألمن الوطني حينما كنت في مجلس النواب، كما مر عل  

 ميلتي األ ت الدكتورة سوسن حاجي، و   شاء ا  يرى النور اليوم. 

ع هو مشروع حيوي ويقدم  دمات كبيرة لمست دمي السفن هذا المشرو

 20والقوارب الصغيرة، حيث منحت المحكمة الدستورية السلطة التشريعية 

الحق في  فوي  السلطة التنفيذية في  عداد قائمة بالرسوم المقررة، 

ونتمن  أال يكو  ذلك عُرفًا حت  ال  تغو  أي سلطة في رفع الرسوم بما 

 ع السائد في البلد، لكن بشكل عام أنا مع هذا ال يتوافق مع الو

التفوي ؛ ألنه كما أعتقد أ  هناك رسومًا  هيدة ال  توافق مع الو ع 
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الحالي، و صوصًا فيما  قدمه الو ارة من  دمات كبيرة لمر ادي 

لذا بعد هذه الفترة الطويلة أ من  أ  يرى هذا المشروع النور،   ؛البحر

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدكتور سعيد أحمد عبدا . 

 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

أرى أ  مالحظات بع  اإل وة ال مالء  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 تعلق ب يادة الرسوم، بينما مشروع القانو  ال يتكلم عن  يادة الرسوم 

السلطة التنفيذية بتحديد فئات  بل يتكلم عن  فوي  الجهة المعنية في

الرسوم، وهذا األمر نشهده في قطاع المرور و صدار ر ص البناء وغيرها 

من الجهات، فالكثير من الجهات المعنية ال اصة بهذه المشاريع قد 

 ادت رسومها، في حين أ  هذا المشروع يتكلم عن  فوي  السلطة 

 15عبا  واألخ دروي  التنفيذية بتحديد الرسوم. ما طرحه األخ جواد 

التي  قدم فيها المناعي يتعلق بال يادة في الرسوم، وطبعًا كل ال دمات 

جوانب عديدة  تطلب ــ سنة بعد أ رى ــ دراسة الرسوم و حديد الفئات، 

فقد يتم   في  الرسوم أحيانًا، أي أننا ال نتكلم عن  يادة الرسوم 

 ل  السلطة  فقط. وب صوص  عديل الرسوم، عندما  رجع الو ارة

 20التشريعية ال  اذ  جراء رفع رسوم  دمة معينة فهذا اإلجراء يستغر  مدة 

طويلة، وأعتقد أ  هذا المشروع يعطي السلطة التنفيذية الحق في  حديد 

 الرسوم بشكل سريع و نفيذ  جراءا ها، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شكرًا،  فضل األخ الدكتور محمد علي حسن علي. 
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 لعضو الدكتور محمد علي حسن علي:ا

للتو يح فقط، هذا المشروع ــ مشروع  شكرًا سيدي الرئيس، 

ـ قد أ ذ  كافيًا وقتًا قواعد التسجيل والسالمة ال اصة للسفن الصغيرة ـ

 جاء المشروع من  عندما أنه الواقع في. والنواب الشورى لدى مجلسي

 5ـ فإ  مجلس الشورى النواب ــ كما ذكر األخ  ميس الرميحي ـ مجلس

مادة، ووافق عل  معظم  25اطلع عل  مشروع القانو  الذي يتألف من 

مواد قام مجلس الشورى بتعديلها، ثم أحيل هذا  8المواد باستثناء 

المشروع من مجلس الشورى  ل  مجلس النواب، و وافق مجلس النواب 

بصدد مع المواد المعدلة من مجلس الشورى باستثناء مادة واحدة نحن 

 10مناقشتها اليوم، وهي المادة المتعلقة بالرسوم، وفي هذه الحالة فإ  كل 

المواد  م التوافق عليها ما بين مجلسي الشورى والنواب باستثناء المادة 

المتعلقة بالرسوم. نحن في اللجنة عندما نظرنا هذا المو وع  م استنفاد 

دة المقترحة من جميع مراحل األ ذ والرد بين المجلسين، وحيث    الما

مجلس النواب  تيح للو ارة المعنية مضاعفة الرسوم كحد أعل ، أي 

 15فرض رسوم بما ال ي يد عل   عف الرسوم المقررة، رأت اللجنة باإلجماع 

في اجتماعها األ ير أنه من األفضل أ  يتم التوافق مع مجلس النواب 

 ميس حت  يتم  صدار هذا القانو  من دو   عطيل، كما ذكر األخ 

الرميحي. أي أننا ار أينا في اللجنة أ  يتم التوافق مع مجلس النواب عل  

هذه المادة حت  يصدر القانو ، وبعدها  ذا رأت أي جهة من الجهات أ  

 20هذه المادة  حتا   ل   عديل فيمكن اقتراح  عديل في أي وقت قادم، 

 أي بعد  صدار مشروع القانو ، وشكرًا.

 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 25 
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 العضو جواد عبداهلل عباس:

أنا لم أ حدث عن  يادة أو مضاعفة  شكرًا سيدي الرئيس، 

الرسوم، و نما  حدثت عن وجود  يارات لدى السلطة التشريعية، ومن 

 الممكن أ   فوض السلطة التشريعية ــ بما يتوافق مع أحكام 

 5التنفيذية، هذا ما  حدثت عنه. وب صوص مسألة الدستور ــ السلطة 

مضاعفة الرسوم أعتقد أ  ذلك من باب  قديم أجود ال دمات من قبل 

و ارة الدا لية، ومن جملة ال دمات التي  قوم بها و ارة الدا لية ــ وعل  

رأ   لك ال دمات ــ األمور األمنية، وبال شك أ  ما  قوم به و ارة 

رسوم أو مضاعفتها باعتبار أ  ال دمات التي الدا لية يستحق فرض ال

 10 قدم يتم  قديمها بأجود وأفضل المقاييس، أي مقاييس الجودة، 

 و صوصًا في األمور األمنية، هذا ما أقصده، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 شكرًا،  فضلي األ ت الدكتورة سوسن حاجي  قوي.  

 15 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

صباح ال ير جميعًا. أود  و يح نقطة  سيدي الرئيس، شكرًا 

وهي أ  هذا المشروع جاء من الحكومة في صورة مشروع قانو  

متكامل في الفصل التشريعي الثاني، وأعتقد أنه جاء عندما كا  األخ 

 20عاد  المعاودة رئيسًا للجنة، فمعن  ذلك أ  هذا المشروع موجود لدى 

سنوات. جاء مشروع القانو  بمواد عديدة،  9أو  8السلطة التشريعية منذ 

وحُذف منه ما حُذف، وبقي ما هو موجود حاليًا. كا  اال تالف بشأنه 

مع و ارة الدا لية ومع السلطة التنفيذية في  حديد مادة الرسوم. كا  

ال الف في  حديد الرسوم وو ع حد أعل  وحد أدن  لها، ولذلك أرى 
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ذ ذلك الوقت وحت  اآل ، وأُشبع نظرًا أ  هذا المشروع أُشبع دراسةً من

ومناقشةً في اللجا ، ووصل  ل  ما وصل  ليه اآل  في مجلسنا.  فوي  

حق  صدار و حديد الرسوم  ل  السلطة التنفيذية دائمًا يتعارض مع مادة 

وهي مادة الفصل ما بين السلطات، يُمكن أ  يحصل  32الدستور رقم 

 5ولكن يجب أال يتم ذلك بشكل ذلك مرة واحدة وال مانع من ذلك، 

دائم، ولذلك  ذا كا  سبب موافقتنا عل  مشروع القانو  اليوم هو عدم 

 أ يره وعدم  حالته  ل  المجلس الوطني، فأعتقد أنه البد لنا أ  ننظر 

 ل  مسألة الموافقة عليه ولكن كذلك البد أ  ننظر  ل  مسألة  عديل 

ا السلطة التنفيذية حق  عديل مواده. لقد أصدرنا قانو  المرور وأعطين

 10الرسوم، فاعتر ت شريحة كبيرة من المجتمع البحريني عل  هذه 

الرسوم، رغم أنني أ الف  فكيرهم ألنه من ي الف يجب أ  يُجا ى، 

والبد أ  يدفع بطريقة ما م الفته، ولكن اإلشكالية هي أننا أعطينا 

ر من  ال  مجلسنا صالحية  حديد الرسوم للسلطة التنفيذية، لذا أنا أنظ

أ  يتم مستقبالً النظر في مو وع  حديد الرسوم وعدم  عطاء هذا الحق 

 15 للسلطة التنفيذية بشكل مستمر، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس شعبة شكرًا،  فضل األخ النقيب محمد يونس الهرمي  

 . اللجا  الو ارية بإدارة الش و  القانونية بو ارة الدا لية

 20 

 إدارة ة بيس شعبة اللجان الوزاررئي

 الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:

ال أريد ال وض في مناقشة المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

المقترحة ألنه من ناحية  شريعية لدينا  شكا  من ناحية فقه المالية 
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العامة، التي  لطت ما بين مسألة الضريبة والرسم وال دمة، لم أ عرض 

، وهذه « دمة»لك فر  بينها، حيث  م ال   بكلمة لها ولكن هنا

مشكلة أ رى، والمتعمقين في قانو  المالية العامة يعلمو  أ  هذه 

وردت لدينا و عني شيئًا   ر، أي أ   « دمة»مشكلة، وحت  كلمة 

 5لهما و ع   ر، وليس التعريف  «ال دمة»و «ال دمات»كلمات مثل 

، ولكن أ  يتم « دمة»في قانو  المالية، أي أنه مقابل للرسم الوارد 

بشكل عام بهذه الكيفية فهذا ي تلف، هذا من «  دمة» رك كلمة 

المسألة  ة التي وردت عليها المادة من قبل مجلس النواب.غناحية الصيا

األ رى هي أ  هذا القانو  عندما قُدم كاقتراح من مجلسكم الموقر 

 10ة الرسوم ولم  كن  نتظر منه الحكومة ذلك، لم  كن الغاية منه  ياد

فنحن ننظر  ل  أهمية أ  يكو  النص ــ أيًا كا  مكانه وفي أي قانو  

سواء هذه المادة أو غيرها ــ نصًا  شريعيًا قويمًا يتوافق مع السوابق 

األ ت الدكتورة سوسن  قوي  .التشريعية والصياغة التشريعية السليمة

لطة التشريعية دائمًا وهذا يتعارض مع ذكرت أنه يتم  فوي  الس

 15الدستور، وهذا  طأ جملة و فصيالً من الناحية القانونية، حيث    

حكم المحكمة الدستورية ــ قانونًا ــ جاء مفصالً وأجا  ذلك، واألخ 

جواد عبا  قا  كالمًا سليمًا رغم أنه غير قانوني، حيث قا     هذا 

علق بالحقو  والحريات. نص النص وهذا النوع من الرسوم غير مت

المحكمة الدستورية في التقرير الثاني جاء فيه أنه في غرفة ف  

 20المنا عات  م النظر  ل  الج ئية المتعلقة بالتقا ي أو رسوم العرض عل  

غرفة ف  المنا عات، بينما أغفلت مادة أ رى  تكلم عن رسوم  سجيل 

لحقو  والحريات، الغرفة، فهذا شيء وذاك شيءٌ   ر، هذا متعلق با

بينما المادة األ رى ال،  ذ  المحكمة  ريد أ   فصل الفر  بين كل 

رسم و  ر، واألقوم واألفضل  شريعيًا هو أ  يكو  الرسم بيد السلطة 
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نحن لم نطلب الضعف، ولم نطلب أ  يكو   .التشريعية قدر اإلمكا 

ج ئية ، ولم نطلب غير ذلك، و نما طلبنا في هذه ال%10الحد األقص  

هو أ  يمشي بالطريقة القويمة والسوابق التشريعية السباقة، وعليه يا 

سيدي الرئيس نتمن  ــ رغم العيوب األ رى التي ذكر ها في النص 

 5المقترح ــ أ  يتم التأني في دراسة هذه المادة والتمسك بالنص كما جاء 

كومة النص الذي جاء من الحفي مشروع القانو ، حيث  ننا لم نعلق عل  

ألنه كا  قويمًا ومتوافقًا مع النصوص األ رى الواردة في مشاريع أ رى، 

 وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما .  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

أود  و يح نقطة بسيطة ب صوص ما  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15أثير حو  مو وع الدستورية بالنسبة  ل  الرأيين، الرأي الذي انته   ليه 

مجلس الشورى سابقًا، والرأي اآل ر الذي صدر عن مجلس النواب والذي 

 وافقت عليه اللجنة حاليًا. ما أراه بالنسبة  ل  الرأي الذي انته   ليه 

 ليه اللجنة في السابق قبل  حالته  ل   مجلس الشورى أو الذي انتهت

مجلس النواب أنه سليم من الناحية الدستورية، وأيضًا ما انته   ليه 

 20مجلس النواب من قرار سليم من الناحية الدستورية كذلك، وهو متوافق 

مع ما انتهت  ليه المحكمة الدستورية في الحكم الصادر في الدعوى 

للسلطة التشريعية، فإما أ   منح متاح م. هذا  يار 2011في سنة  3

السلطة التشريعية التفوي  بشكل يحقق المرونة عند  طبيقه بالنسبة 

 ل  السلطة التنفيذية، و ما أ   ضع قيودًا للسلطة التنفيذية فيما يتعلق 
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وألهمية مشروع القانو ، ولذلك  سليما ،ن يالرأيفإ   وبالتالي بالرسوم،

المجلس الوطني، أرى أ   تم الموافقة  وحت  ال نضطر  ل   حالته  ل 

عليه، و صوصًا أ  ما يهمنا في هذه المادة هو أنه ليس فيها عوار 

م الفة، وكذلك ال   الف ما انته   ليه حكم هناك دستوري وليست 

 5المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالرسوم،  ذ    مجلس النواب عندما 

عف كا  ذلك بهدف عدم و ع هذا القيد بحيث ال يتجاو  الرسم الض

 ثقا  كاهل المستفيدين من هذه ال دمة، ونحن نراه مناسبًا ويُحقق 

الهدف المرجو منه، ولذلك أرى أنه ال مضار في التصويت عل  قرار 

 اللجنة بالتوافق عل  ما انته   ليه مجلس النواب، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا،  فضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 15 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ها بأو  ؤلدي أكثر من مالحظة نبد شكرًا سيدي الرئيس، 

مالحظة أوردها األخ  ميس الرميحي عندما قا     هذا في أصله كا  

حكومة مقترحًا بقانو  قُدم  ل  الحكومة، وبنص الدستور ال يمكن لل

أ   تصرف في النصوص، و نما  صيغها من  ال  هيئة التشريع واإلفتاء 

 20: 16سنوات: المادة  3أقرأ لكم النص الذي  م  قديمه قبل وسالقانوني. 

يلت م المالك أو أي ذي شأ  بأداء الرسم الذي يقرره و ير الدا لية بعد »

دها أو موافقة مجلس الو راء عن  صدار أي شهادة أو وثيقة أو  جدي

التصديق عليها أو  مديدها وعن القيام بأي  دمة أو  فتي  أو  حقيق 

،  ذًا النص الذي قدم في األصل ليس «أو معاينة مما يوجبه هذا القانو 
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هو النص الذي سيصوت عليه اإل وة األعضاء اليوم بالموافقة أو عدم 

ثانيًا: الموافقة، هذا بحسب ما هو وارد في  قرير اللجنة، هذا أوالً. 

ذكر األخ جواد عبا  أ  هذا النص ال عالقة له بالحقو  والحريات، 

وهذا صحيح، وفي هذا الشأ  قالت المحكمة الدستورية  نه باإلمكا  

 5 فوي  السلطة التنفيذية بتحديد الرسوم مقابل ال دمات التي  ُقدم ألنها 

أ   أدرى بتقييم الرسوم، وكلفة ال دمات حينها. المو وع ليس مو وع

الحكومة  بالغ في الرسوم، فهناك الرأي العام، وهناك مجلسا  

 شريعيا  هما مجلسا الشورى والنواب ينظرا  ويتابعا  أداء السلطة 

التنفيذية، وللنواب حق الرقابة وحق متابعة الحكومة في أداء مهامها، 

 10ومتابعة أي  لل سواء كا   لالً دستوريًا أو قانونيًا يضر بمصلحة 

ن، و  الحمد هذا لم يحدث ولن يحدث. األ ت الدكتورة سوسن المواط

 قوي  فضلت بالحديث عن رسوم المرور، وأرى أنه لم  كن هناك مبالغة 

في الرسوم التي فر ت عل  الم الفات المرورية، فلقد  عاملنا بعقالنية 

حينما حددنا الرسوم، ألننا أوالً نظرنا  ل  كلفتها، وثانيًا  ل  مدى 

 15تها للم الفة المر كبة، وثالثًا اطلعنا عل   جارب الدو  المجاورة، مالءم

واألهم من هذه األمور الثالثة هو أ  نرى نتائج هذه الرسوم عل  

الم الفات المرورية وعل  حياة النا ، والحكومة عندما  فرض رسمًا 

 ستقصد منه أمورًا أعل  من مجرد  حصيل الرسوم المالية، وأنتم 

ت الحوادث لة النوعية التي حصلت في مجا  المرور، حيث قلّالحظتم النق

 20المرورية، ولو يتذكر اإل وة األعضاء أنه عند مناقشة قانو  المرور قدم 

سعادة وكيل و ارة الدا لية  قريرًا بعدد الحوادث، وقد فوجئنا بعدد 

الحوادث الرهيب نتيجة التساهل في الردع، وبالتالي البد أ  يكو  هناك 

 ما بتقييد حرية الش ص بالحبس و ما من  ال  فرض الرسوم رادع 

هناك ممارسات ديمقراطية   ألم الفة التي ار كبت. كما لالمالية وفقًا 
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مماثلة في الدو  المجاورة، مثل دولة الكويت الشقيقة، والمملكة 

األردنية الهاشمية، وغيرهما من الدو  التي لديها األنظمة الدستورية 

ا: السلطة التشريعية دائمًا  فوض السلطة التنفيذية في أمر نفسها. ثالثً

فرض الرسوم عل  ال دمات؛ أل  السلطة التنفيذية أدرى بتقدير كلفة 

 5ال دمات، وألنها هي من ستقدم ال دمات، وهي أعلم بالعناصر التي 

 تضمنها ال دمة والتي عل  أساسها يتم  قدير كلفتها، وفرض الرسم 

ثر من مرة في مجلسكم الموقر وفي مجلس المناسب. وذكرت أك

ها رسوم، وعدد الرسوم قد  تجاو  ديال  وجد و ارة ليست لنه أالنواب 

في مجموعها اآلالف، هل يعقل أنه في كل مرة نريد  غيير قيمة الرسم 

 10اللجنة في  قريرها  قو   نها  مسكت  !أ  نأ ي هنا ونناق  األمر؟

ل هي ذهبت  ل  رأي مجلس بقرارها السابق، وهذا غير صحيح، ب

النواب، بينما رأي مجلس الشورى في السابق كا  مع النص الذي قدمه 

أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، ومن ثم  م  غيير النص 

من قبل مجلس النواب، وحاليًا النقاش حو   عديل النص األصلي المقترح 

 15القانوني عندما كا  الذي  مت صياغته من قبل هيئة التشريع واإلفتاء 

اسمها  دارة الش و  القانونية.    هذا النص الذي نصوت عليه والذي 

أ  جميع الرسوم منه وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة يتصور 

موجودة في الواقع، وهذا غير صحيح، فهناك رسوم غير موجودة أصالً، 

ناك  ذا كانت هفكيف نضاعفها؟ نحن نضاعف الموجود، ولكن 

 20كيف نضاعفها؟! ال دمات  غيرت، فرسوم غير موجودة في األسا  

وهذه نصوص  تكلم عن ثالثين سنة  قريبًا، و ال  هذه السنوات  غيرت 

ال دمات، و غيرت المهام، و غيرت األعما ، وصدر قانو  بشأ   نظيم 

الصيد البحري التجاري، كل هذه األمور البد أ   نعكس عل  القانو  

بهذا النص ال أجد أي انعكا  لمثل هذه األمور. رابعًا: المادة الحالي، و
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( من المواد التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الشورى  قو : 7)

 قوم قيادة  فر السواحل أو من  ندبه لذلك من شركات اإلشراف »

البحري المعتمدة من الم سسة العامة للموانئ البحرية بمعاينة السفينة 

، وبالتالي ال نتكلم «قواعد قيا  الحمولة الدوليةلا وفقًا لقيا  حمولته

 5هنا عن قوارب صيد، بل نتكلم عن عموم العمل البحري، وعن معاينة 

السفن، وعن أمور السالمة البحرية، والتحقق من أ  السفن مجه ة بكل 

ما يتطلبه هذا القانو  والقرارات المنفذة له. بالنسبة  ل  اإل وة الذين 

ذا القانو  بقانو  المرور، أقو  لهم  نه ال يمكن أ  نقار  هذا قارنوا ه

القانو  بقانو  المرور، وكأننا نقار  التفاحة بالبر قالة، فنحن هنا 

 10نتكلم عن عمل بحري دولي، نتكلم عن عمل  جاري، نتكلم عن سفن 

مسجلة لدى مملكة البحرين ــ وهي كثيرة ــ نتكلم عن أعباء وأعما  

لطة الم تصة وهي أعباء كثيرة أيضًا.  امسًا: ال أعتقد أ   قوم بها الس

اللجنة ستوافق عل  قرار مجلس النواب فقط من أجل  صدار القانو ! 

الهدف ليس  صدار القانو ، و نما  صدار قانو  محكم وقابل للتطبيق، 

 15غير قابل للتطبيق حاليًا. وب صوص مادة ال هومن وجهة نظري نص هذ

ذا القانو   ل  المجلس الوطني، أعتقد أ  المجلس الت وف من  حالة ه

كا  لها ل وم من أجل  صدار    الوطني أداة دستورية، وال  ير فيها 

قوانين سليمة. النص يعتريه الكثير من العوار سواء في نصه، أو في 

في  نفيذه، وال أ صور أ  جميع  وأم الفته لبع  النصوص الدستورية، 

 20هذا القانو  من الممكن مضاعفتها، كما  الرسوم الحالية من  ال 

أ  هناك  دمات جديدة في القانو  وهي غير موجودة في األسا ، 

وهناك  دمات سوف  قوم بها شركات، وهذا النص وافق عليه 

 مجلسكم الموقر في المادة السابعة منه، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس: 

  أرحب بإ واننا قبل أ  نسترسل في النقاش، يسرني أشكرًا،  

وفد المجلس الوطني السوداني الشقيق ال ائر لمملكة البحرين، 

م كدين أهمية هذه ال يارات لتع ي  العالقات البحرينية السودانية في 

 5م تلف المجاالت التشريعية والقانونية واالقتصادية، و باد  الوفود 

محافل البرلمانية ولجا  الصداقة المشتركة، و نسيق المواقف في ال

الدولية، مشيدًا بالمواقف السودانية األصيلة قيادةً وشعبًا مع مملكة 

البحرين، متمنين لكم طيب اإلقامة في بلدكم البحرين، راجين لكم 

التوفيق والنجاح لتحقيق أهداف  يار كم للمملكة، فأهالً وسهالً بكم 

 10أيضًا أ  أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة  في مملكة البحرين. ويسرني

لمحر  الثانوية ومرافقيهم في مجلس الشورى. مشيدين بالدور الذي  قوم ا

به و ارة التربية والتعليم و دارة المدرسة من رعاية واهتمام بأبنائنا و يسير 

كل اإلمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من  ال   يارا هم الميدانية 

شريعية في التي يستهدفو  من  اللها التعرف عل  سير العملية الت

 15المجلس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، فأهالً وسهالً بكم في 

فضل األخ مجلس الشورى. وسنواصل اآل  مناقشة مشروع القانو ،  

 أحمـــد  براهيــم بهـــ اد.

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 20أود أ  أبين أمرًا، سبق لمجلسنا الموقر  شكرًا سيدي الرئيس، 

فق في السابق عل  العديد من القوانين التي أعطت السلطة التنفيذية أ  وا

من  ال  الو ارات حق فرض و قييم قيمة الرسوم مقابل ال دمات التي 

أنني أرى أنه يجب  ال  قدم  ل  المواطنين، ولو أنني ال أ فق مع هذا، 

أال  فوض السلطة التنفيذية بفرض الرسوم التي  راها هي مناسبة، 



 4المضبطة       م29/10/2017 ( 28)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

وم   تلف من وقت  ل    ر، وقرار  فوي  السلطة التنفيذية فالرس

بتحديد قيمة الرسوم صدر عن السلطة التشريعية، وبالتالي أ صور 

 ،الرجوع  ل  السلطة التشريعية  روريًا في حالة  غيير قيمة الرسوم

 16وكما ذكر األخ رئيس اللجنة أنه  مت الموافقة عل  نص المادة 

 5ب لكي ال يمر القانو  في دوامة الرجوع  ل  المعاد من مجلس النوا

مجلس النواب مرة أ رى، أو الرجوع  ل  المجلس الوطني، لذلك ا فقت 

اللجنة مع مجلس النواب عل  أال  تجاو  قيمة الرسم المقررة لهذه 

ال دمات ــ في حالة ال يادة ــ  عف قيمة الرسم المقررة لكل  دمة. 

  حددنا صالحية الو ارة المعنية في وبالموافقة عل  هذه المادة نكو

 10 غيير قيمة رسوم ال دمات التي  قدمها، ولو أرادت  غيير قيمة رسم 

 دمة بأكثر من الضعف، فالبد حينها من الرجوع  ل  السلطة 

التشريعية. أ فق مع األ ت الدكتورة سوسن  قوي فيما  فضلت به 

سوم  ل  السلطة بالنسبة  ل   حديد الرسوم و عطاء صالحية  حديد الر

نكو  ناقضنا أنفسنا،  16التنفيذية، وأقو   نه بموافقتنا عل  المادة 

 15ففي البداية منحنا السلطة التنفيذية حق فرض قيمة الرسوم مقابل 

ال دمات التي  قدم  ل  المواطنين بعد مراجعة رئيس مجلس الو راء، 

يمة الرسم واآل  قيدنا السلطة التنفيذية في هذا النص بأال  تجاو  ق

المقررة ألي  دمة في حالة ال يادة  عف قيمة الرسم المقررة لها في 

السابق. وس الي: في حالة  ذا رأت الو ارة أ  ال دمة التي  قدم مقابل 

 20ماذا  عمل؟ هل  رجع  ل  فالرسم المفروض  كلف أكثر من الضعف، 

 ربًا بينالسلطة التشريعية أل ذ موافقتها عل  التغيير؟ أرى أ  هناك  ضا

 القرارات السابقة وقرار اللجنة الحالي، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 شكرًا،  فضلي األ ت الدكتورة سوسن حاجي  قوي.  
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 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

أعتقد أنه ال يجو  لممثل الو ارة أ  يقو   شكرًا سيدي الرئيس، 

 ننا م طئو ، فنحن أعلم بالدستور، وأعلم بحكم المحكمة 

أــ يقوم نظام الحكم عل  : »32الدستورية، والدستور يقو  في المادة 

 5أسا  فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع  عاونها وفقًا 

ن السلطات الثالث التنا   لغيرها ألحكام هذا الدستور، وال يجو  ألي م

عن كل أو بع  ا تصاصا ها المنصوص عليه في هذا الدستور، و نما 

يجو  التفوي  التشريعي المحدد بفترة معينة وبمو وع أو مو وعات 

 قو :  107والمادة «. بالذات، ويمار  وفقًا لقانو  التفوي  وشروطه

 10و لغاؤها ال يكو   ال بقانو ، العامة و عديالها   نشاء الضرائب -أ »

وال يعف  أحد من أدائها كلها أو بعضها  ل  في األحوا  المبينة 

، ماذا قا  حكم المحكمة الدستورية؟ قا :  حديد   وم «بالقانو ...

الحدين األعل  واألدن ، وأعتقد أ  حكم المحكمة الدستورية وا ح 

تورية وال ماذا يقو  أيضًا، فهو ال يعلِّّمنا ما هو حكم المحكمة الدس

 15الدستور. نحن اليوم ال نتكلم عن رسوم م الفات فقط، بل نتكلم عن 

رسوم ال دمات في الو ارات، التي كانت ب مسين دينارًا صارت ألف 

دينار، أي  عف يتكلمو  عنه؟! هذا ألف  عف! وباعتبارنا سلطة 

بد التحديد ــ ال شريعية ــ و  ْ  نا لنا وأعطينا السلطة التنفيذية  فويضًا ب

أال نتنا   عنه بحسب ما نص عليه الدستور وبحسب  ما نص عليه حكم 

 20المحكمة الدستورية، أ من  أنا نحترم هذا المو وع وأال نتنا   عن 

الحق الذي أعطانا  ياه الدستور، و ذا كنا سنتنا   فالبد أ   كو  

ع للمو وع دراسة معينة، و ذا كا  يتكلم عن و ع بلد أو عن و 

 عالمي فالبد أ  يحدد الرسم بعقالنية وليس بهذا الشكل، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 5من الوا ح أ  هناك ا تالفًا في وجهات  شكرًا سيدي الرئيس، 

لة النظر بين عدد من أعضاء المجلس والحكومة الموقرة في مسأ

 و ح سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى أالرسوم. الرسوم ــ كما 

والنواب ــ هي رسوم  دمات وليست  رائب  فرض بقانو  أو  لغ  

بقانو ، بل هي مقابل  دمة أو سلعة  شترى من السو  و باع والمستفيد 

 10منها صاحب العالقة، وقد أو ح سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى 

دمات ال  قدم  ل  قوارب الصيد والقوارب الصغيرة والنواب أ  هذه ال 

فقط والتي  هم المواطنين فقط بل  قدم  ل  سفن قد  كو  صغيرة أو 

عل  مستوى ال ليج وهي السفن التي  مر بموانئ ال ليج بشكل عام 

ومسجلة في البحرين، وهذه  حتا   ل  اشتراطات سالمة مثل قوارب 

 15ها لها  دمات  فر السواحل بالقيمة النجاة ووسائل ا صا  متطورة  وفر

السوقية مع  دمات التركيب وما شابه ذلك.  كلم اإل وة عن حكم 

المحكمة الدستورية والتفوي  التشريعي، التفوي  التشريعي في 

مسألة الضرائب أو غير ذلك يكو  لفترة معينة كما حددت أحكامه 

و ، وال يكو  مواد الدستور، أي مو وع معين وفترة معينة ويصدر بقان

 20التفوي   ل  ما ال نهاية بل يكو  عن طريق قانو   قره السلطة 

التشريعية و فوض فيه السلطة التنفيذية. واليوم مع ا تالف وجهات النظر 

بين الحكومة ــ ولها أسبابها ومسببا ها ــ والمدافع عن رأي اللجنة وأنا 

؛ أ فق مع ما أحد أعضائها وبين المتحفظ عل  رأي اللجنة من اإل وة

قاله األخ أحمد به اد، فنحن في هذا المجلس فو نا كثيرًا مجلس 
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الو راء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الو راء الموقر 

بفرض رسوم وفي عدة قوانين أقرت من هذا المجلس؛ لثقة السلطة 

التشريعية بصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الو راء الموقر وأصحاب 

الو راء، وهم أدرى وأعلم بمصالح الشعب وهم الجهة التي  تابع السعادة 

 5 كل ما يستجد من  طورات في كل شأ  يحتاجه هذا الشعب. أقترح 

ــ مع ا تالف وجهات النظر ــ أ  يعاد مشروع القانو   ل  اللجنة لتتدار  

اللجنة مع ممثلي و ارة الدا لية هذه المادة بالذات؛ حت   ذا ا تلفنا 

ل  المجلس الوطني و ذا ا فقنا انته  المو وع، لنسمع رأي و ارة نذهب  

الدا لية والمبررات و صوصًا بعدما ذكر سعادة و ير ش و  مجلسي 

 10الشورى والنواب أ  هذه السفن الصغيرة قد  كو  حمولتها  الف األطنا  

وليس المقصود قوارب الصيد الصغيرة ال اصة بالمواطنين. أقترح  عادة 

دة  ل  اللجنة لم يد من الدراسة، وأرجو من اإل وة في المجلس هذه الما

 الموافقة عل  اقتراحي، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

أحببت أ  أو ح لسعادة األخ غانم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20 و  مجلسي الشورى والنواب أنه لم يرد في  قرير البوعينين و ير ش

، في التقرير ورد أ  اللجنة ذكرت « مسكها برأيها»اللجنة عبارة 

نظرًا  ل  كل »قرار اللجنة السابق، أما رأيها األ ير فهو مثبت ووا ح 

الحيثيات التي ذكر ها في التقرير  رى األ ذ بالرأي النهائي لمجلس 

 25لمتبقية الوحيدة من القانو  المتكو  من النواب في هذه المادة ا
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ال أريد أ  أ كلم كثيرًا في مو وع التفوي  التشريعي أل  «. مادة

ة  من يمن اإل وة  كلموا فيه، وهناك مذكرة قانونية  فصيل ركثيال

المرفقات معدة من هيئة المستشارين القانونيين ال  فا ل بين الرأيين، 

وي  السلطة التنفيذية وقد  رى عدم المحكمة الدستورية قد  رى  ف

 5 فويضها، وهذا أمر متروك للسلطة التشريعية نفسها، والرأي القانوني 

المذكور المعد من قبل هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ال يفا ل 

بين الرأيين أل  كليهما دستوري، واللجنة عندما نظرت هذا المو وع 

بالتفوي  التشريعي المقنن في هذا برمته رأت أنه من األفضل أ   أ ذ 

المو وع وفي مشروع القانو  هذا الذي اكتمل  قريبًا ما عدا هذه 

 10المادة، بمعن  أ   تشارك السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في 

هذا التفوي ، بحيث ال  تجاو  الرسوم  عف الرسوم المقررة، فهناك 

القانونيو ، والرأي عندما   فوي  ولكنَّّ له   ومًا كما يطلق عل  ذلك

أ ذ ه اللجنة كا  بتوافق جميع أعضائها، حت     الذي ذكره األخ 

ف اد الحاجي كا  مذكورًا في االجتماع وهو أحد المتوافقين معنا عل  

 15هذا الرأي في اللجنة بشكل وا ح وصريح، وهذا ليس رأيًا فرديًا ألحد 

لجنة، واألمر متروك أعضاء اللجنة بل هو رأي جميع الحا رين في ال

 للمجلس الموقر في ا  اذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 20 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

لم أكن أود أ  أ دا ل ألنه ليس عندي  شكرًا سيدي الرئيس، 

في القانو  ما أ يفه، ولكني وجدت أ  الكالم هو نفسه يدور بصيغ 

 25م تلفة، ومنذ البداية كا  كالم األخ رئيس اللجنة وافيًا وشامالً، 
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وأعتقد أنه في كلمته الثانية أشار ــ كما يقا  ــ  ل  مربط الفر ، 

 الرأيين له وجهة نظر دستورية والذي يتنا ع فيه اإل وة اآل ، وكال

و اصة أ  هذه المادة أعطت حرية  ل  أمد محدد، وأعتقد أنها كانت 

عملية ووسطية  ل  حد كبير، وليس في ذلك  الف، ولذلك أقو     

 5المادة وا حة وليس عليها  الف دستوري أو  شريعي وهي مت نة، وكل 

و  مجلسي الكالم كا  فيه فائدة، و اصة كالم سعادة و ير ش 

الشورى والنواب، عندما  طر   ل  أ   لية  حديد الحكومة ال  أ ي من 

فراغ وللتكسب من المواطنين فقط وأ  هذا يعود الحقًا  ل  المواطنين، 

وال شك أ  عل  السلطة التشريعية والرقابية أ   راقب حدود قدرة النا ، 

 10وأ  القانو  فأعتقد أ   الصة الكالم هو ما ذكره األخ رئيس اللجنة 

 البد أ  يمرر أل  ال الف عل  هذه المادة يعني  عطيل القانو ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس شعبة الهرمي  النقيب محمد يونسشكرًا،  فضل األخ  

 15 .بو ارة الدا لية اللجا  الو ارية بإدارة الش و  القانونية

 

 رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة 

 القانونية بوزارة الداخلية:الشؤون 

ربما حدث لبس، لم  تِّ كي أعلم أحدًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20وال كي يعلمني أحد، أنا أ كلم في مجالي وا تصاصي،   افة  ل  

مة، وأحيانًا يأ  لدينا نحن القانونيين كلمات أحيانًا  ُفهم بطريقة غير سل

، و قو  محكمة «   هذا ما بني عليه الحكم»محكمة التميي   قو : 

، من يسمع ذلك قد يفهم «ال  وجد له أقدام  قوى عل  حمله»النق : 

أنه طعن في ذلك الحكم بطريقة ما، ولكن األمر هو بالغة في التعبير 

 25بشكل أو بآ ر. وأود أ  أبين ج ئية أ رى، وكلكم أسا ذ ي، ومنذ 
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أ  كنت صغيرًا أرى الدكتور منصور سرحا  في المكتبات، فأنا 

قبل، وأكثر من مرة استشهدت بكالم األ ت جميلة سلما ، ولكن أ 

عندما أ كلم و أقو     هذه الج ئية  طـأ فأنا أقصد ذلك، أقصد أ  

هذه الج يئة جانبت الصواب بشكل أو بآ ر، وال أريد أ  أ كلم عن 

 5التفوي  التشريعي، فهو يحتا   ل  بحث أعمق من ذلك، ولكن سأبين 

ورة سوسن  قوي  كلمت عن مسألة الت وم، هذه ج يئة واحدة، الدكت

الت وم مذكورة في التقرير القديم للمحكمة الدستورية، حيث    

 قارير في هذه المسألة، ونحن نتكلم عما ورد  3للمحكمة الدستورية 

في التقرير األ ير، ونحن أصحاب العلم والت صص في هذه الج ئية مع 

 10التقرير األ ير عندما  كلم عن احترامي للجميع. سيدي الرئيس، هذا 

ج ئية الرسوم واألحكام والتقارير، وأحكام المحكمة لها قدسية لدينا 

نحن القانونيين، وعندما نقرأ نرى أ  المحكمة ذهبت  ل  ذكر ألفاظ، 

أجد أنهم يريدو  أ  يشرحوا شرحًا مباشرًا  وا  لو جلست مع القضاة

يث  نه ولما كانت السلطة وح»في هذه الج ئية، وسأقرأها مباشرة: 

 15التنفيذية بما  ملكه من وسائل  حديد أوعية الرسوم  فصيالً و قدير 

قيمتها أو نسبتها، كا  أمرًا منطقيًا وال مًا أ  يكو  لها دور في فرض 

هذه الرسوم و حديدها، فالسلطة التشريعية هي التي  نشأ الرسوم ــ 

، عندما نكتب حكمًا «...بقانو   صدره ــ ثم  فوض السلطة التنفيذية

ال نسهب وال نقلل، نذكر الكلمة في موقعها، فهذا ليس   يدًا أو 

 20 جميالً، نقصد الكلمة، والقا ي يقصد أ  يبين روح المسألة التي 

أ ذلت في التقريرين األوليين وفهمت بغير المقصود منها، فأراد أ  يبين 

قو  فقرة أ رى: ذلك في التقرير الثالث. وهناك مسألة أ رى، حيث  

حيث    المحكمة الدستورية قد سلكت فيما سلف ــ  حديدًا ما »

ذهبت  ليه األ ت الدكتورة سوسن  قوي في استنادها  ل  الحكم 
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القديم ــ من قضائها بشأ  الرسوم مسلكًا متوا نًا ماي  بين طائفتين من 

م الرسوم ــ وهنا  بيا  لطبيعة الرسوم وقد سبق أ  ذكرت هذا الكال

في مجلسكم الموقر ــ بأ  يكو   نظيم طائفة الرسوم ذات الصلة 

بالحقو  والحريات من ا تصاص المشرع، ينظمها بالقواعد التي ير ئيها 

 5مناسبة، باسطًا هيمنته عليها  نشاءً للرسم و حديدًا لنسبه القصوى، فال 

يكو  أمر التفوي  فيها فرطًا، حت  ال  ستأثر بتنظيمها سلطة أ رى 

، سيدي «ير السلطة التشريعية...، أما غير ذلك من الرسوم فال  ثريبغ

لفظًا باعتباري قا يًا فأنا أقصده، واأللفاظ ست دم أالرئيس، عندما 

في اللغة العربية لها معا ٍ ج لة، وهذا عملنا نحن القانونيين با تيار 

 10: ال اللفظ، نعنيه بمعناه الدقيق، وهنا القا ي لم يقل: ال  ير، بل قا 

 ثريب، انظروا  ل  الكلمة، وكأنه يريد  راحة من يسمع حت  من 

فال  ثريب في قضاء هذه »سلطتكم الموقرة، ويواصل النص: 

المحكمة ــ ي كد ذكر المحكمة الدستورية التي  علمني أنا و علم 

األ ت الدكتورة سوسن  قوي الدستور وهي الجهة الوحيدة الم تصة 

 15المشرع أ  يفوض السلطة التنفيذية في  نظيم بتفسير الدستور ــ عل  

ــ  «أو اعها، ولو أوكل  ليها العتبارات سائغة...  نظيم األمر برمته

انظر  ل  الكلمة سيدي الرئيس، هذا المشروع ليس مشروعنا ولسنا 

من قدمه وال  كلمنا عن الرسوم وال نريد  يادة أو نقصا ، نحن نتكلم 

ويم يتوافق مع السوابق التشريعية عن أ  يكو  هناك نص  شريعي ق

 20ويتوافق مع مقاصد المحكمة الدستورية حماية للقانو ، وأنا عندما 

أ كلم هنا فإنني لست ممثالً لو ارة الدا لية فقط، بل أ كلم باعتباري 

قانونيًا بحرينيًا أيضًا، أقصد أ  يحم  القانو  البحريني، يشعر بي كل 

مجالي القانو ، وأ من  عل  مهند  وكل طبيب في مجاله، وأنا 

وهو  عادة مجلسكم الموقر الموافقة عل  اقتراح األخ ف اد الحاجي 
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اللجنة، وأي ش ص لديه وجهة نظر م الفة يحضر اجتماع  المادة  ل 

اللجنة لنبين له ونشرح له لماذا نحن نتمسك بنصكم الذي قدمتموه في 

 ا.    المرة األول  والذي لم  عترض عليه الحكومة، وشكرً

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 

 

 العضو جمال محمد فخرو:

لم يقصر  ممثل و ارة الدا ليةاألخ  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10وأعطانا الكثير من حكم المحكمة الدستورية، وأنا أعتقد أ  من 

 مامًا مع ما ذهب  ليه تفق ييقرأ حكم المحكمة الدستورية بتأ ٍ يجده 

 قرير اإل وة المستشارين، حيث أعط  السلطة التشريعية حقها وسمح 

لها بالتنا   عن هذا الحق  ل  طرف   ر. اآل  نحن أمام قانو  يتكو  

مادة منه، واإل وة في الحكومة  24مادة، ا فق المجلسا  عل   25من 

 15متفق المادة غير يعتقدو  أ  هذه الولكن مادة،  24ا فقوا معنا عل  

عليها ستضيق من عملهم.  عودنا في هذا المجلس أ  نتعاو  مع اإل وة 

في الحكومة، و عودنا منهم أ  يتفهموا ويتعاونوا معنا. أرى أ   قرار 

هذه المادة لن  ضع قيودًا كبيرة في يد الحكومة عل  هذه الفئة من 

ي بعد صدور األعما  االقتصادية، وبإمكا  الحكومة الموقرة أ   أ 

 20 ،هذا القانو  باقتراح بتعديل هذه المادة بالطريقة التي  راها مناسبة

وبالتالي لكي يكو  هذا القانو  في مصلحة فئة كبيرة من المجتمع؛ 

أ من  عل  اإل وا  في المجلس أ  يوافقوا اللجنة واإل وة النواب عل  

ال  و ماة النواب هذه المادة؛ ألننا أمام  يار واحد  ما أ  نتفق مع اإل و

نتفق، وبالتالي ننتهي من هذا المشروع. صحيح أ  المجلس الوطني ذو 
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ولن نحتا   ،دستورية ولكننا نعرف أنه لن يجتمع لمناقشة مادة في قانو 

، وبالتالي أنا أ فق مع كل  مالئي الذين أيدوا  ل  عقد هذا االجتماع

ر اإل وا  في هذه المادة، وأ من  الموافقة عليها، وأ  يتسع صد

الحكومة ويتفقوا معنا عليها، ويقدموا اقتراحهم بعد صدور هذا 

 5 القانو ، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   خشكرًا،  فضل سعادة األ 

 مجلسي الشورى والنواب. 
 10 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

وا  صدر الحكومة متسع يا أخ جما   شكرًا سيدي الرئيس، 

ف رو أكثر مما  تصور، والحمد   أ  لنا سنو  معكم وصدرنا متسع 

دائمًا ولم نصل  ل   الف ولن نصل    شاء ا .  فضل أ ي سعادة 

 15النائب األو  للرئيس وقا  السوابق الدستورية، ليصحح لي السادة 

ورية في كثير من المستشارو  أصحاب اال تصاص، السوابق الدست

الدو   عتبر وكأنها أحكامًا، فعندما يأ ي بحكم المحكمة 

الدستورية في مو وع ما ـ فقبل مائتي سنة في أمريكا ـ يعتبر شاهدًا 

من الشواهد ودليالً من األدلة. السوابق الدستورية منذ بدء العمل بهذا 

 20ا كانت م  قريب2016ًم  ل  2002النظام ــ نظام المجلسين ــ في عام 

السلطة التشريعية دائمًا  فوض السلطة التنفيذية بالرسوم، ولم يكن 

غالبًا ما أحد اإل وة وقد قا   ،وأنتم  تفقو  معي ،هناك  الف مطلقًا

 ذا كانت و ، فوض، وأنا أقو  دائمًا. فهذه السابقة التي درجنا عليها

ادة أعضاء هناك حالة من الحاالت أ عجت السادة النواب ربما وبعدها الس

 25والحكم  نما  كو  حالة استثنائية  ،مجلس الشورى فهي ليست األصل
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 ولكن كانت السوابق الدستورية كلها والتي صدرناها في القوانين 

بهذه الممارسة والطريقة دائمًا. ــ سنة  قريبًا  14بالتعاو  معكم  ال  ــ 

 قديم األخ جما  ف رو قا   ذا أرادت الحكومة التعديل فبإمكانها 

اقتراح، نحن ال نتكلم عن قانو  بل عن عشرات القوانين ومئات المواد، 

 5لذلك حكم المحكمة الدستورية كا  وا حًا في هذا األمر وأنا 

أ كلم عن كل الرسوم يا أخ جما  ف رو، فإذا كانت هذه سابقة، 

 ذ  كل الرسوم في السلطة التنفيذية البد أ   رجع سواء في حالة 

رسمًا  250ي حالة التعديل، ونحن نتكلم ليس عن أقل من اإلصدار أو ف

في البلدية ومثلها في التجارة، وسوف يأ يكم قانو  المنافسة التجارية 

 10األسبوع القادم ــ    شاء ا  ــ وسترو  هذه األمور، ولقد أقررنا قبل 

مدة قانو  التطوير العقاري وكانت فيه رسوم حاله كحا  بقية 

حدث هذه اإلشكالية واللغط الحاصل حاليًا في هذه القوانين، ولم  

الجلسة، فالحكومة  مار  عملها وهناك رقابة من  مالئكم في مجلس 

النواب ورقابة مبدئية عندما يصل الرسم ليس من الو ير مباشرة  نما بعد 

 15موافقة مجلس الو راء وسمو رئيس الو راء وطاقم الحكومة بنظر جاللة 

جدالً عل  من يفرض الرسم،  نما القضية سابقة الملك. فالقضية ليست 

ال أ من  أ   مار  في مجلسكم الموقر، فكما بينا السوابق الدستورية 

مع القوانين كلها ال  الف عليها،  ذ  ال نريد أ  نحدث سابقة ونقو  

كما قا  األخ جما  و ،أعطونا جميع القوانين وجميع الرسوم لنراجعها

 20 عطي  7أ   تقدموا باقتراح، قلت    المادة  ف رو  ذا أرد م التعديل

الو ير الم تص أو السلطة الم تصة الحق في االستعانة بشركات 

اإلشراف البحري من أجل المعاينة و حديد رسم و الف ذلك. العملية 

 ليست ببساطة رسم لحالة فقط، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس  هاب البر نجيشكرًا،  فضل األخ الدكتور عصام عبدالو 

 . هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
 

 5 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

الذي يحكم هذا المو وع ــ الضرائب  شكرًا سيدي الرئيس، 

أــ  نشاء »من الدستور التي  نص عل :  107والرسوم ــ هي المادة 

بقانو . وال يعف  أحد الضرائب العامة و عديلها و لغاؤها ال يكو   ال 

من أدائها كلها أو بعضها  ال في األحوا  المبينة بالقانو . وال يجو  

 10 كليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف  ال في 

.  ذ  هناك  ميي  بين الضرائب، ودائمًا ينبغي أ   كو  «حدود القانو 

األحوا  فقد  عر ت بقانو  و عديلها يكو  بقانو ، أما في غير هذه 

المحكمة الدستورية  ل   طبيق هذه المادة الدستورية في أحد أحكامها 

فمي ت بين الضرائب واعتبرت ذلك من ا تصاص المشرع الذي ال 

 15يشاركها فيه غيرها من السلطات، أما فيما ي تلف عن ذلك فيجو  أ  

 تحدد هذه الرسوم  من حدود القانو  الذي يو ع في هذا الشأ ، 

فمي ت المحكمة بالنسبة  ل  الرسوم بين الرسوم المتعلقة بممارسة 

الحريات وهذا أيضًا من ا تصاص المشرع وال يجو  أ   تد ل فيه 

السلطة التنفيذية، فيما عدا ذلك يمكن أ   تعاو  السلطة التنفيذية 

 20والسلطة التشريعية في و ع الرسوم ال اصة بال دمات، أي أ  هذه 

ه ال دمات. حقيقة المشرع البحريني منذ مدة طويلة الرسوم مقابل هذ

، 32يذهب  ل  التفوي  وهذا غير التفوي  الموجود في نص المادة 

 فوي  مباشر بالنسبة  ل  و ع هذه الرسوم، فأحيانًا يفوض السلطة 

بشكل وقيمتها التنفيذية في  حديد هذه الرسوم وفي  حديد فئا ها 

 25طبيقًا لهذه المادة الدستورية أنه يجو  كامل، وأحيانًا ذهبت المحكمة  
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بالنسبة  ل  هذه الرسوم ــ السلطة التنفيذية، ــ للمشرع أ  يشارك معه 

ذلك ووقيمتها فالقانو  يحدد الرسوم ويترك للسلطة التنفيذية و ع فئا ها 

عن طريق اقتراح الو ارة المعنية وموافقة مجلس الو راء، ولكن هذا ال 

 ل ــ بعد أ  يحدد هذه الرسوم ويمنح السلطة يمنع المشرع أ  يتد

 5ال يجو  لقيمتها التشريعية في  حديد فئا ها ــ ويضع لها حدًا أعل  

 جاو ه، ففي هذه الحالة ال  ستطيع السلطة التنفيذية أ   تجاو  هذه 

الحدود. مو وع النص الذي  مسك به مجلس النواب عل   الف النص 

قانو ، مشروع القانو  أعط   فويضًا الذي كا  موجودًا في مشروع ال

كامالً للسلطة التنفيذية بالنسبة  ل  هذه الرسوم، ولكن مجلس النواب 

 10بأ  منح السلطة التنفيذية صالحية  ــ وهو أيضًا دستوريــ رأى رأيًا   ر 

أيضًا  حديد هذه الرسوم ولكنه حدد لها حدًا أعل  بما ال يتجاو   عف 

يًا، وهذا من حقه، وهو حق دستوري بحسب الرسوم المقررة حالقيمة 

المحكمة الدستورية وحكم المحكمة الدستورية مل م لجميع 

السلطات. أي  ذا كا  البحث في مو وع الدستورية فتمسك مجلس 

 15دستوري ال غبار عليه، ولكن ربما  16النواب برأيه بالنسبة  ل  المادة 

أيهما أفضل بالنسبة  يثار مو وع المالءمة وهو غير المو وع الدستوري،

 ل  أنواع الرسوم أ  يمنح المشرع سلطة كاملة للسلطة التنفيذية في 

وهذا ما سار  و ع حد أعل دو  بوقيمتها و ع الرسوم و حديد فئا ها 

ولكن في هذه الحالة ال نستطيع أ  نقو     النص  ،عليه المشرع سابقًا

 20الذي و عه مجلس النواب غير دستوري، هو دستوري ولكن قد ال 

يكو  مالئمًا، ولكن بما أ  التوافق  م بين المجلسين عل  كل مواد 

بما أ  النص دستوري فال يار موجود ومشروع القانو   ال هذه المادة، 

ال يارين؛ ألنه ليس هناك في هذه  للمجلس الموقر في أ  يأ ذ بأحد

المرحلة من النظر في التشريع  ال األ ذ برأي مجلس النواب أو  مسك 



 4المضبطة       م29/10/2017 ( 41)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 تكما ورد 16المادة وهو الموافقة عل  السابق  ممجلس الشورى بقراره

 في مشروع القانو ، وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5األمور  بعد أ  استمعت  ل  كل هذه اآلراء أعتقد أ شكرًا،  

اآل  أصبحت وا حة، ولذلك ال نريد أ  نستغر  في النقاش أكثر حت  

نصل  ل  القرار. السلطة التشريعية  ستطيع أ   عطي  فويضًا مطلقًا 

و ستطيع أ   عطي  فويضًا محددًا وهذا دستوري أيضًا.  ،وهذا دستوري

يق هل    هذا التفوي  المحدد مالئم للتطبيق أم أنه يع لكن المو وع:

 10نحن  .عمل السلطة التنفيذية؟ ال أريد أ  أ دا ل و نما هناك أمور كثيرة

نطالب الدولة ب دمات أفضل، وهذه ال دمات  حتا   ل   مكانيات 

أكبر، والدولة اليوم  لجأ  ل  القطاع ال اص لتقديم هذه ال دمات، 

والقطاع ال اص لن يقدمها  ال بمقابل مج ٍ؛ فلذلك البد أ  نتفهم هذه 

سنة عل  القوة  40و 30لحاجة و ال  ذا ربطنا الرسوم التي كانت قبل ا

 15 تستصبح هذه الرسوم ليسفالشرائية للدينار في ذلك الوقت بهذه الرسوم 

لها قيمة، ولذلك سيحد من عملية  طور العمليات المقدمة  ل  هذا 

نشكك دائمًا بأ  السلطة التنفيذية  تعسف في لماذا والقطاع المهم. 

عل  أ   كو  ــ كما نحن حريصو  ــ فهي حريصة  ؟الرسوم  طبيق

الرسوم في حدود المقبو  والمعقو ، وهي استرداد لل دمة عل  األقل 

 20كا  لهم رأي في اللجنة وليس أكثر من ذلك. في الحقيقة أ  اإل وا  

ومن ثم وافقوا النواب في هذه المادة، وهذا كله  وف من أال يعود 

 ل  مجلس وطني قد ينعقد وقد ال ينعقد وبالتالي  القانو   ليهم ويذهب

 هذه المادة  ذا أقرت ــ كما قا  األخ جما   أيتعطل القانو . ما أراه 

وبإمكا  الحكومة أ   طالب  ،ــ فبإمكاننا أ  نقر قانونًا ف رو

 25قالت    هذا  قوي سوسن والدكتورة بالتعديل فيما بعد بتقديم اقتراح، 
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سنوات، وهذا معناه أننا  ذا أردنا أ  نعدّ  فئة سبع القانو  صار له 

الرسوم فعلينا أ  ننتظر سبع سنوات أ رى، وقد  أ ي وقد ال  أ ي، 

وبالتالي يصبح هناك قيد عل  السلطة التنفيذية في  طوير  دما ها؛ أنا 

أعتقد أ  الكالم الذي قاله األخ النقيب محمد الهرمي معقو ، حكم 

 5ي الحق للسلطة التشريعية في  فوي  السلطة المحكمة الدستورية يُعط

التنفيذية في هذا الجانب، وليس هناك  ير في  نا لنا عن صالحيا نا، 

فطبيعة العمل وطبيعة هذا القطاع وطبيعة هذه الرسوم  قتضي المرونة، 

ثم دعوني أ بركم بأنه في القانو  القديم كانت هناك العديد من 

متطورة في القانو  الجديد لم يكن ال دمات، وقد  أ ي  دمات أ رى 

 10لها وجود في القانو  القديم، فكيف  تعامل معها السلطة التنفيذية؟! 

هذه ال دمات الجديدة ليست موجودة في القانو ، وال  وجد لها رسوم، 

فهل  ضع الحكومة الرسوم كيفما  رى أم  لت م بنص المادة؟! في 

ل  أ  نمحص القوانين وندقق اعتقادي أنكم عود مونا دائمًا يا   وا  ع

فيها، ونحاو  أ  نصدرها ونحن مطمئنين  ل  سالمتها، أل  هذا القانو  

 15ليس لليوم وغد، و نما هو قانو  سوف يستمر فترة طويلة. أعتقد أ  

االقتراح الذي  فضل به األخ ف اد الحاجي جيد، ومادامت األ ت 

ت فلنتأ ر كذلك الدكتورة سوسن الحاجي  قو   ننا  عطلنا سبع سنوا

ونحاو  أ  نتدار  هذا المو وع أسابيع أو ثالثة  أسبوعينأو  اأسبوعً

مع اإل وا ؛ أنتم قرأ م مواد من الدستور حو  فصل السلطات، ولكن 

 20لم  قولوا مع  عاونها، الدستور يقو  بفصل السلطات مع  عاونها، وال 

يُمكن أبدًا أ  نستطيع فصل السلطات بدو   عاو ، وأعتقد أ  هذا هو 

 أننا مستعدو  للتعاو  مع المو ع الذي نستطيع فيه أ  نُظهر فيه فعالً

السلطة التنفيذية في أي مشروع قانو ، ألنهم هم الذين سوف يطبقو  

القانو ، والقانو   ذا لم  كن هناك  مكانية لتطبيقه وهناك مالءمة 
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 جعله قابالً للتطبيق فإ   صداره وعدم  صداره متساويا ؛ ومن  بر ي 

الدو  ــ وبعضها قريبة منا الطويلة في هذا المجا  رأيت أ  الكثير من 

ــ أصدرت السلطة التشريعية فيها قوانين عندما ذهبت  ل  السلطة 

التنفيذية قالت  نها غير قابلة للتطبيق، فليس المهم هو  صدار القانو ، 

 5و نما المهم هو المالءمة إلمكانية  طبيق هذا القانو . وأقو  لكم لماذا 

ث والنظر في جميع الجوانب، ال نعطي المو وع فرصة لم يد من البح

في النهاية نأ ي بالقانو  مدروسًا، ويكو  قراركم الذي  رونه هو و

القرار المناسب، وال أعتقد أ  هناك عجلة لنت ذ قرارًا اليوم بالموافقة 

أو عدم الموافقة عل   وصية اللجنة حيث    عدم الموافقة قد  كو  

 10جلة، وال داعي غير مدروسة، والموافقة كذلك قد  كو  مستع

لالستعجا ، لذلك سوف أعطي اإل وا  طالبي الكالم الثالثة أحمد 

به اد وجما  ف رو ومحمد الهرمي المجا ، وبعد ذلك سوف نأ ذ 

 األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد.  رأيكم في المو وع.  فضل
 

 15 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

ي عل  ما  فضلت به من فقط أريد أ  أثن شكرًا سيدي الرئيس، 

وجهة نظر بإعادة القانو   ل  اللجنة لم يد من الدراسة لهذه المادة، 

وأثني أيضًا عل  كالم األخ ف اد الحاجي بإعادة المو وع كذلك  ل  

 اللجنة لم يد من الدراسة، وشكرًا.
 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ جما  محمد ف رو. 
 

 جمال محمد فخرو: العضو

 25، مع كل احترامي و قديري لما ذكرت شكرًا سيدي الرئيس 

ولكن اسمح لي أ  ا تلف معك، نحن اآل  أمامنا  يار واحد،  ما أ  
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مادة  نظيمية أ رى  ُعدّ   24يوافق المجلس عل  هذه المادة لمصلحة 

يم و نظّم عمل هذه الفئة من المواطنين، و ما أ  نعمل عل  القانو  القد

ننا ال نريد أ  نُقيد يد الحكومة، ألالذي مضت عليه عشرات السنوات 

في الوقت الذي بإمكا  الحكومة فيه أ   تقدم باقتراح بقانو  أو 

 5بمشروع قانو  بتعديل هذه المادة في أي وقت  شاء؛ فنحن اآل  كأننا 

نقو     هذا المواد األربع والعشرين يجب أ  ننساها ونرك  عل  هذه 

المجلس أال  عل دة، هذا أوالً. أنا ال أ فق مع هذا الرأي، وأ من  الما

يوافق عليه أل   حالة هذه المادة  ل  اللجنة لن  أ ي بجديد، اللجنة قد 

  تلف مع رأي النواب وبالتالي ينتهي المو وع، أو  تمسك برأيها وأيضًا 

 10ال  أنناينتهي المو وع هنا، وليس هناك مجا    ر سيدي الرئيس؛ ثم 

نأ ي بشيء جديد يا سعادة الو ير، سبق أ  ناقشنا قانو  السلطة 

 %3القضائية، وحددنا رسوم التقا ي، وكا  هناك اقتراح برفعها  ل  

، فليس هناك شيء اسمه أننا سرنا %2، وحددناها بحد أقص  %5أو 

سيدي الرئيس،  وثالثًاعل  شيء وال يمكن أ  نعدّ  فيه، هذا ثانيًا. 

 15س ــ كما ذكر األخ المستشار ــ يشارك الحكومة، ويعطيها هذا المجل

 فويضًا، ومن حق هذا المجلس في أي وقت يشاء أ  يسحب هذا 

التفوي ؛ نحن اآل  ال نمار  حق السحب، و نما نمار  حقنا في  قييد 

هذا التفوي ، في السابق أعطي للحكومة  فوي  مُطلق ومارست 

الحق المطلق في هذه المادة غير  حقها، والمجلس اآل  يرى أ   عطاء

 20صحيح، وبالتالي و ع حدًا للحكومة، وقا     الرسوم الحالية 

 ُضاعف، و ذا ار أت الحكومة أ  مضاعفة الرسوم الحالية ال  كفي 

السترداد الكُلفة فبإمكانها أ   أ ي بمشروع قانو  لهذا المجلس 

أ  نُضحي بأربع والمجلس النيابي لتعديل هذه المادة، ولكن من ال طأ 

وعشرين مادة  نظيمية مقابل مادة واحدة قابلة للتعديل في أي وقت. 
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والشيء اآل ر سيدي الرئيس  ذا كانت هناك  دمات ذُكِّرَّت في هذا 

القانو  ليس لها رسوم محددة في القانو  القديم فبإمكا  الحكومة 

ألننا نقو  وأ   فرض رسومًا كما  شاء، أل  هذه  دمة جديدة، 

مضاعفة الرسوم الواردة في القانو  القديم، أي الرسوم السائدة حاليًا، ب

 5فإذا كانت هناك  دمات   افية فإننا لن نكلف الحكومة 

بالمصاريف، و نما بإمكا  الحكومة أ   سترجعها بفرض رسوم 

 تماش  مع التكاليف اإل افية. أنا سيدي الرئيس مع احترامي و قديري 

ء، أ من  عل  هذا المجلس أال يحيل المادة  ل  الكبيرين لرأيك ولل مال

اللجنة ألنه ال فائدة من ذلك، وأ من  أ  نصوت اليوم بنعم أو بال، وينتهي 

 10 األمر، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا،  فضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 مجلسي الشورى والنواب. 

 15 

 ى والنواب:وزير شؤون مجلسي الشور

وأشكر أ ي الع ي  جما  ف رو الذي  شكرًا سيدي الرئيس، 

استشهد بشاهد ليس من الوارد االستشهاد به وهو قانو  رسوم السلطة 

قبل قليل أ  هذه الرسوم القانوني القضائية، وقد بيّن سعادة المستشار 

 20هي رسوم  دمات، و لك من رسوم الحقو  والحريات العامة، أعني أ  

م القضائية هي من رسوم الحقو  والحريات العامة التي ال يجو  الرسو

للسلطة التشريعية أ   تنا   عنها، لذلك جاء قانو  الرسوم القضائية 

محددة فيه الرسوم، فهذا هو الجانب اآل ر من الرسوم، ونحن اآل  

 نتكلم عن ال دمات التي يجو  فيه التفوي  كما بيّن سعادة المستشار
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قضية الدستورية والمالءمة، وليس فقط الدستورية. ما  فيالقانوني 

نتمسك به دستوري، وما قام به اإل وا  في النواب دستوري، ولكن ما 

نراه مالئمًا، وما ر ه اإل وا  في النواب غير مالئم، هذه  قريبًا هي 

 الصة المو وع. والمو وع عندما يرجع  ل  اللجنة فإ  القضية ليست 

 5، ولكن أعتقد أ  هذه المادة  شعبت اآل  ذا ها ادة عادة بحث في الم

 ل   فاصيل كثيرة يجب النظر فيها من قبل السلطة التشريعية 

عدم المالءمة، من المهم  وأبمجلسيها، وهي قضية الدستورية والمالءمة 

جدًا هذا األمر ألننا لو  ركنا المو وع بهذه الطريقة فمن الصعب  الفيه 

نت أ  هذا القانو  استغر  سبع سنوات، واألخ جما  مستقبالً. ومعاليك بيّ

 10ف رو يقو  ما معناه أ  الحكومة بإمكانها أ   نتظر كذلك سبع 

سنوات؛ وبكل أمانة أقو     هذا ليس عيبًا، أعني دراسة أساسيات 

القوانين، أبطأ طريقة إلصدار القوانين هي طريقة التشريع التي نتبعها، 

األصعب كو  لدينا مجلسا ، هي يقتنا ونحن في مملكة البحرين طر

ولكن في الدو  التي ال  وجد فيها برلمانات بإمكا  الحاكم أ  يوقع 

 15القانو  في يوم واحد وينتهي األمر، ولكن و  الحمد نحن ننظر بسالمة 

أكثر من عقل يتعامل مع هذه القوانين، في النواب ولديكم وفي 

قائم عليه جاللة الملك. األخ الحكومة، وفي األ ير حامي القانو  وال

الم ر  ألي  دمات جديدة هو أ  الحكومة    جما  ف رو قا  أيضًا 

بإمكانها فرض الرسوم كما  شاء، وهذا اللفظ بالطبع موجود في 

 20ليس من حق الحكومة بالطبع أ   فرض الرسوم الواقع أنه المضبطة، و

ب دمات معينة، وقد بيّنت ــ وأنت ا هيل مكما  شاء  ذا كا  هناك نص 

كذلك معالي الرئيس بيّنت ــ أ  الحكومة سوف  قوم بإسناد بع  

األعما   ل  شركات اإلشراف البحري في القطاع ال اص، وأعتقد أ  

المشروع عندما يعود  ل  اللجنة ال ينبغي فقط مراجعة األلفاظ فيه و نما 
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ل هذا األمر  ذا أقررناه في هذه مثونتائج أيضًا مراجعة المرامي ونهايات 

الجلسة، أعني قضية فرض الرسوم والعودة  ل  السلطة التشريعية في 

كل رَّسْمٍ صَّغُر أم كَّبُر. العملية ليست بهذه البساطة، العملية مهمة 

جدًا، القانو  قدمه اإل وا  أعضاء مجلس الشورى في صورة مقترح، 

 5وع قانو  الحكومة وعاد في صورة مشروع قانو ، وهو اآل  مشر

 شاركهم فيه، ومن رأينا أ  يرجع  ل  اللجنة مرة أ رى من أجل ــ كما 

قلت ــ بيا   داعيات هذا القانو ، وليس فقط الوقوف عند نصه، 

 وشكرًا. 
 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

رئيس شعبة شكرًا،  فضل األخ النقيب محمد يونس الهرمي  

 و ارة الدا لية. ب لقانونيةاللجا  الو ارية بإدارة الش و  ا
 

  إدارةرئيس شعبة اللجان الوزارة ب

 15 الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:

لدي ج ئيتا . بالنسبة  ل  ما ذكره األخ  شكرًا سيدي الرئيس، 

مادة  نظيمية، نحن نقدر له هذا  24جما  ف رو فيما ي ص أنها 

المو وع، ولكن ن كد أ  هذه المواد التنظيمية األربع والعشرين سوف 

 طبقها  فر السواحل، فهل من األفضل أ  نطبقها اآل  أم ننتظر  ل  أ  

 20امالً بما فيه المادة المتعلقة ننتهي من القانو  ليكو  سليمًا وك

بالرسوم؟! نتمن  أ  ننتظر أكثر ونعيد هذه المادة  ل  اللجنة ليظهر 

مشروع القانو  بصورة متكاملة وسليمة. المسألة األ رى سيدي الرئيس، 

منذ بداية كالمنا  ل  اآل  ــ أي سبع سنوات اآل  ــ لم نتكلم عن أ  

ري، وقد أسلفنا الشرح قبل قليل ونصًا غير دستو اهناك نصًا دستوريً

 25مجلسي ش و  سعادة و ير ه عنلتقارير المحكمة الدستورية، وما  كلم 
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الشورى والنواب  يجا ًا، أ  المسألة مسألة دستورية ومالءمة في الوقت 

نفسه، كما قالتها المحكمة الدستورية، أل  المحكمة استطاعت أ  

الدستورية.   افة  ل  مسألة  تفهم قانونيًا ما  عنيه  قارير المحكمة 

أ رى، وهي أنني أشكر سيدي وأستاذي ومعلمي رئيس هيئة 

 5المستشارين القانونيين عل  ما قاله، حيث رفع عني الحر  حين قا     

من الدستور التي  تكلم عن التفوي  التشريعي ليس هذا  32المادة 

كالم، مكانها، و نما  تحدث عن أمر   ر، وقد  جلت أ  أقو  هذا ال

ولكن قاله رئيس هيئة المستشارين القانونيين. لقد درسنا التفوي  

التشريعي منذ نشأ ه منذ عهد الثورة الفرنسية  ل  اليوم، ونعلم أعماقه 

 10وما هو، وأقولها وا حة أمام الجميع أ  التفوي  التشريعي الوارد في 

آل ، ليس له أي عالقة من قريب أو من بعيد بما نحن فيه ا 32المادة 

وبإمكا  سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أ  يشرح المو وع 

 مرة أ رى، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه ع. 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 كلمنا في هذا المو وع بما فيه  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20الكفاية، ولو أردت أ  أ كلم فلن أ يد أو أ يف أو أستطيع أ  أقو  

شيئًا غير ما قيل، وكل ما أريد قوله هو أ  مجلسنا مشهود له بالتأني 

وا  اذ الرأي السليم؛ الجماعة الذين  كلموا لكل منهم وجهة نظر 

ة من ناحية  مرير القانو  بحكم وجيهة ــ بمن فيهم رئيس اللجنة ــ وثابت

أنهم يرو  أنهم أ ذوا فيه من الوقت المتسع لكي يقروا هذا القانو  
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مادة  24لمصلحة الجميع. األخ جما  ف رو هو أخ فا ل يرى أ  هناك 

معلقة  نتظر  قرارها، فإذا  م رف  القانو  أو  أجيله، فيعلم ا  ما 

الشورى لنا رؤية وا حة  الذي سيحصل. نحن بصفتنا أعضاء في مجلس

ومعروفة، كل عضو لديه قراره ولديه صو ه، فال  رر لو أ  رئيس 

 5اللجنة ار أى أ  يُعاد القانو  لفترة معينة والمبدأ وا ح ومعروف لدينا، 

فإذا كنا نود التصويت عليه بنعم و أييده فسن يده، و ذا لم يقتنع  ال  

سنوات طويلة و نما لمدة أسابيع  هذه الفترة البسيطة ــ حيث  ننا لن ن جله

معدودة ــ فسوف يرجع باألسلوب نفسه وسوف يلق  كل الدعم من 

األعضاء. هناك وجهة نظر قد  تغير لمصلحة القانو   ال  هذه الفترة، 

 10 كا فنحن لسنا مع فكرة فتح باب الرسوم، حيث  نه بفتح هذا الباب 

أ  نقولها، ولكن  عدم  نصاف، وحصلت بع  األمور التي ال نحب هناك

مع التأني سيتم ا  اذ القرار السليم، وسوف نصل  ل  حل نتفق عليه    

 شاء ا ، وشكرًا.

 

 15  الرئيـــــــــــــــس:

أعتقد أننا غطينا المو وع من كل جوانبه، وال  يادة  شكرًا، 

عل  ما قيل. لدينا اآل  اقتراح من األخ ف اد الحاجي و مت التثنية عليه 

األخ جاسم المه ع وكذلك  أييد كثير من اإل وا  لهذا التوجه،  من قبل

وهو  عادة مشروع القانو   ل  اللجنة لم يد من الدراسة، فإذا فا  

 20بموافقتكم فأنا أقو  )كل  أ يرة فيها  يرة(، و ذا لم يف  فسوف 

 هل هناك مالحظات أ رى؟نرجع  ل   وصية اللجنة للتصويت عليها، ف

 

 ات()ال توجد مالحظ

 



 4المضبطة       م29/10/2017 ( 50)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

هل يوافق المجلس عل   عادة التقرير  ل  اللجنة لم يد من  

 الدراسة؟
 

 5 )أغلبية غير موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟ وصية اللجنةهل يوافق المجلس عل   
 

 10 )أغلبية موافقة( 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  البند التالي من جدو  األعما   ذ  يُقر ذلك.  

وال اص بمناقشة  قرير لجنة المرافق العامة والبيئة ب صوص مشروع 

 15 م2002( لسنة 3( من المرسوم بقانو  رقم )27)قانو  بتعديل المادة 

بشأ  نظام انت اب أعضاء المجالس البلدية )المعد في  وء االقتراح 

األ ت  هوة محمد الكواري   فضلي، بقانو  المقدم من مجلس النواب(

 مقررة اللجنة.
 

 20 العضو زهوة محمد الكواري:

 فيومرفقا ه شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير  

 المضبطة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 25 في المضبطة؟ومرفقا ه هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير  

 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 في المضبطة.ومرفقا ه  ذ  يتم  ثبيت التقرير  
 

 (99/ صفحة 2)انظر الملحق  
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وسنبدأ اآل  بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشروع القانو .  

  فضلي األ ت مقررة اللجنة. 
 

 10 العضو زهوة محمد الكواري:

 دارست اللجنة مشروع القانو  و بودلت  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ورئيس هيئة المستشارين 

اللجنة عل  رأي لجنة الش و   القانونيين بالمجلس، كما اطلعت

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء م كدًا لسالمة مشروع 

 15 ويتألف مشروع القانو   القانو  من الناحيتين الدستورية والقانونية.

ن ماد ين، حيث  ضمنت المادة األول   عديل ــ م فضالً عن الديباجة ــ

بشأ  انت اب أعضاء م 2002 ( لسنة3( من القانو  رقم )27المادة )

  مشروع  وحيث  المجالس البلدية، أما المادة الثانية فهي  نفيذية.

القانو  يهدف  ل  مساواة أعضاء المجلس البلدي بأعضاء المجلس 

 20رسا  شهادة العضوية في المجالس البلدية لألعضاء  النيابي من حيث 

س من جهة أ رى. من قبل و ير العد  والش و  االسالمية واألوقاف ولي

وبما أ  المجالس البلدية ج ء من التنظيم اإلداري للبلديات التي   ضع 

و  البلديات والت طيط العمراني  إلشراف الو ير المعني بش اقرارا ه

( من قانو  البلديات الصادر بالمرسوم 20لحكم المادة ) اوذلك طبقـً

 25، م2014( لسنة 24المعدّ  بالقانو  رقم )م 2001( لسنة 35بقانو  رقم )

فهي  قوم بممارسة ا تصاصات  دارية المرك ية وذلك في حدود 
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السياسة العامة للدولة، بعكس مجلس النواب الذي يعد سلطة مستقلة 

ال   ضع إلشراف السلطة التنفيذية، فمن الصعوبة معاملة المجالس 

البلدية معاملة مجلس النواب الذي يعد أحد غرفتي السلطة التشريعية، 

والذي يتول  عملية الرقابة السياسية عل  جميع أعما  الحكومة 

 5 والمحاسبة المالية عل  أداء الو ارات والم سسات الحكومية الم تلفة.

وبناءً عل  ما  قدم انتهت اللجنة  ل  التوصية بعدم الموافقة عل  مشروع 

 م2002( لسنة 3( من المرسوم بقانو  رقم )27قانو  بتعديل المادة )

  نظام انت اب أعضاء المجالس البلدية )المعد في  وء االقتراح بشأ

في  وء ما دار من و بقانو  المقدم من مجلس النواب( من حيث المبدأ.

 10مناقشات وما أبدي من  راء أثناء دراسة مشروع القانو ، فإ  اللجنة 

عدم الموافقة من حيث المبدأ، عل  مشروع قانو  بتعديل   وصي بما يلي:

بشأ  نظام  م2002( لسنة 3( من المرسوم بقانو  رقم )27) المادة

انت اب أعضاء المجالس البلدية )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم 

، ال  اذ الال م مجسلكم الموقرواألمر معروض عل   من مجلس النواب(.

 15 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

عبدالع ي    فضل األخ الدكتورهل هناك مالحظات؟ شكرًا،  

 حسن أبل.

 20 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

أسعد ا  صباحكم جميعًا بكل  ير  شكرًا سيدي الرئيس، 

وسرور. ب صوص هذا المو وع، هناك عدم دقة وعدم و وح في 

التوصيف، أوالً المشروع مقدم من قبل اإل وا  في مجلس النواب، ومن 
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واب وليس أعضاء المجالس صاغه وقدم مبررا ه هم أعضاء مجلس الن

البلدية. الحديث هنا ليس عن مساواة أعضاء المجالس البلدية باإل وا  

أعضاء مجلس النواب مطلقًا، و نما الحديث هو عن  طوة  دارية  صدر 

لتأكيد الحا  أو  ثبيت الحا  في هذه المسائل، حيث ال يغيب عن 

 5و ، وبالتالي نحن معاليكم أ  المنت بين يواجهو  دائمًا بمو وع الطع

في مجلس الشورى معينو  من قبل صاحب الجاللة الملك المفدى دام 

ع ه و وفيقه، وبالتالي ال نحتا   ل  شهادة، ألنه ليس هناك طعن، ولكن 

من ينت ب في مجلس النواب أو في مجلس الشورى قد يأ ي طعن عليه 

ما كنت وبالتالي البد من حصوله عل  الشهادة. في الحقيقة  نني عند

 10في مجلس النواب أيضًا  شرفت بالحصو  عل  شهادة  م التوقيع عليها 

من قبل أ ي وع ي ي األخ نوار المحمود ليثبت أنه ليس هناك حالة طعن 

وأ  العضوية كحا  متفق عليها وليس عليها أي مشكلة، فهي وثيقة أو 

ك شهادة  ثبّت الحا ، أي  ثبّت حا  منت ب ليس عليه طعو . ليست هنا

 قضية كبيرة مطلقًا، وما يحدث اآل  هو أ  أعضاء المجالس البلدية 

 15ــ بحسب نص القانو  ــ يأ يهم التوقيع من مدير في المنطقة التي انت بوا 

فيها، فعضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية مثالً يوقع عل  

شهاد ه المدير العام للبلدية الشمالية، وكذلك ب صوص محافظة 

 ، وهكذا. هم لم يقدموا المقترح، بل اقترحوا  عديل اآللية فقط المحر

بحيث يوقعها الو ير الم تص بش و  البلديات، وليس من قبل عضو أو 

 20رئيس، أي أنهم لم يطالبوا بمساوا هم بالمرك  نفسه أو بصالحيات أو 

بمرك  مجلس النواب، و نما هم ينظرو   ل  المو وع بأنه  م انت ابهم 

إلرادة الشعبية في اليوم ذا ه وباألسلوب نفسه ولكن لصالحيات من قبل ا

م تلفة. هم ال يجادلو  في هذا المو وع، وأنا  حدثت معهم، هذا ما 

رأيته من سير األورا  ومن حديثهم، حيث    رئيس المجلس البلدي 
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للمنطقة الشمالية يقو     ما جاء في اقتراح مجلس النواب هو الحديث 

العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف، وال يتفقو  هم مع  عن معالي و ير

ذلك بل يتفقو  مع أ  يوقع الرسالة الو ير الم تص بش و  البلديات بدالً 

من  وقيعها من قبل المدير، فليس هناك حديث عن مساواة وعن نواب 

 5أو مجادلة في مو وع النواب، ليس هناك شيء، هذه نقطة. أنا  حدثت 

محمد علي، واألخ نوار المحمود موجود معنا اآل  وقد  مع األخ الدكتور

شرحت لهم هذا المو وع، فالنواب ألنهم سلطة  شريعية فال يمكن 

لسلطة  نفيذية أ   صد  عل  انت ابهم؛ ولذلك يصدر التصديق عن 

األمين العام في مجلس النواب ألنه ج ء من السلطة، ولكن بين 

 10البلدية هيئة معينة، ولكن التبعية المجالس البلدية فهم هيئة منت بة و

 وهوــ للو ير، وبالتالي ينبغي هنا أ   عد  المادة، وأنا قدمت اقتراحًا 

وهو أ  من يوقع هو ــ الذي قدمه المجلس البلدي للمنطقة الشمالية  ذا ه

الو ير الم تص بش و  البلديات. ينظر اليوم  ل  مو وع  داري بحت قد 

م. 2017م ونحن اآل  في 2002قرار صدر في سنة، وهذا ال 15مر عليه 

 15اإل وا  يقولو  يجب  عديل هذا الو ع لكي يتوافق مع النهج اإلصالحي 

لمقام جاللة الملك المفدى دام ع ه و وفيقه، ألنه هو  صالحي، ونحن 

اآل  في مجلس جاللة الملك اإلصالحي، وبالتالي  صالح هذا الو ع 

  الو ير، وال ي يد ــ مع االحترام أعتقد أنه ال يقلل من شأومطلوب، 

والتقدير إل واننا في المجالس البلدية ــ منهم شيء في أ  يتم التوقيع 

 20ش و  من قبل هذا الش ص أو ذاك، ولكن المقام المحترم لسعادة و ير 

البلديات فإنه هو و ير واحد يوقع لكل ش و  البلديات، فإذا وقع و ير 

ة المحافظة الشمالية يوقع للمنت بين المجالس، في حين أ  مدير بلدي

في المنطقة الشمالية، وهكذا.  ذ  لو وحدناها فما الضرر من ذلك؟! 

ما الضرر من  وحيد التوقيع و عطاؤهم شهادة  قرر الحا  فقط وال 
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 ضيف في صالحيا هم وال  قلل من مكانة الو ير. أعتقد أنني قدمت 

 و  البلديات بدالً من و ير اقتراحًا بتعديل بسيط وهو أ  يوقع و ير ش

العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف، وأعتقد أ  هذا التعديل ال يقلل من 

شأنه، و نما سيعطي لمجلس الشورى شيئًا وهو أنه صار وسيطًا بين 

 5المجالس البلدية والسلطة التنفيذية واإل وا  في مجلس النواب، وسوف 

ور مكمل ومع   لدور المقام يلعب دورًا  يجابيًا بأنه أسس أو قام بد

السامي اإلصالحي األو  في البحرين، وبالتالي نحن ننهج النهج 

 اإلصالحي الذي يقوده جاللة الملك دام ع ه و وفيقه، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األ ت الدكتورة جهاد عبدا  الفا ل.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

أشكر أعضاء اللجنة عل  هذا التقرير،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15وأ فق معهم فيما  وصلوا  ليه من قرار بعدم الموافقة عل  هذا التعديل. 

أكثر  شكلياالقتراح بإصدار شهادة العضوية من وجهة نظري هو  جراء 

ل لل ما أو سد ثغرة  شريعية، وكما شاهدنا في  امن كونه  صويبً

مرئيات المجالس البلدية لم نشاهد أي  أييد قوي أو لم يذكروا أسبابًا 

لهذا التعديل، و نما اكتفوا بالموافقة عليه.  ساؤلي هو: ما الذي  وجيهة

 20سيضيفه هذا المقترح لمملكة البحرين ومواطنيها؟ فعندما نغير  صدار 

 ل  أ رى، فأين الفائدة؟ أ من  أال يأ ذ المو وع العضوية من جهة 

هذا النقاش الطويل وهو مو وع في وجهة نظري ال يستدعي كل هذه 

 المدة في المناقشة، وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ الدكتور محمد علي حسن علي. شكرًا،  
 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 5من  27حببت أ  أقرأ نص المادة أ شكرًا سيدي الرئيس، 

م بشأ  نظام انت اب أعضاء المجالس 2002لسنة  3المرسوم بقانو  رقم 

يعلن »البلدية، حت  يكو  النص وا حًا للجميع، نص المادة يقو : 

رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانو  في 

نت ابات بها بعد وصو  جميع كل منطقة بلدية انت ابية النتيجة العامة لال

 10محا ر لجنة االقتراع والفر ، و رسل نس ة من هذه النتيجة  ل  و ير 

العد  والش و  اإلسالمية ونس ة أ رى  ل   دارة البلدية، وعل  هذه 

اإلدارة أ   رسل  ل  كل من األعضاء الفائ ين في االنت ابات شهادة 

هذا في أساسه هو ، مشروع القانو  «بعضويته في المجلس البلدي

اقتراح بقانو  مقدم من أحد أعضاء مجلس النواب، يقترح أ   رسل 

 15 دارة من الشهادة من قبل و ير العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف بدالً 

البلدية، وهذا الرأي عندما قدم رفضته الحكومة، واللجنة المعنية في 

ف  المقترح مجلس النواب رفضته أيضًا، ومجلس النواب بشكل مطلق ر

عندما  صدر نتيجة االنت ابات يعتمدها و ير أنه أيضًا، وواقع الحا  اآل  

العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف ويقوم أمين عام مجلس النواب 

 20بإصدار شهادة لكل نائب، وفي المجالس البلدية يقوم مدير عام البلدية 

نتيجة يعلنها بإصدار هذه الشهادات، وفي واقع الحا   وجد مساواة، ال

و ير العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف للجهتين: الجهة التشريعية 

والمجالس البلدية، وأمين عام مجلس النواب يصدر شهادة للنواب، ومدير 

عام البلدية يصدر شهادة ألعضاء المجالس البلدية، فهناك  ساوٍ، وال 

 25هو و ير لتغيير هذا القانو  بحيث يكو  من يصدر الشهادة   رورة
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العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف، وواقعًا الشهادة التي  صدر للنواب 

ال يصدرها و ير العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف بل يصدرها أمين 

 عام مجلس النواب، وبالتالي التغيير ال مبرر له، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي. 

 

 ضو خميس حمد الرميحي:الع

والشكر موصو   ل  اإل وة في اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10الموقرة عل  هذا التقرير. حقيقة ال يمكن بأي حا  من األحوا  مساواة 

عضو مجلس النواب بالعضو البلدي، العضو البلدي يقدم  دمات  دارية 

ية، ال مرك ية، في حين عضو مجلس النواب غير  ا ع لسلطة  نفيذ

وبالتالي فإ   بالغه بعضويته في مجلس النواب يأ ي من و ير العد  

والش و  اإلسالمية واألوقاف وليس من األمانة العامة لمجلس النواب 

 15فقط، حيث يأ ي  بالغه بعضويته في مجلس النواب من قبل و ير العد  

والش و  اإلسالمية واألوقاف مسبقًا، وأمين عام مجلس النواب يبلغه 

ضويته في المجلس أيضًا، و بالغه من قبل األمين العام هو  جراء بع

 داري، ولكن اإلبالغ الرسمي يتم من قبل و ير العد  والش و  اإلسالمية 

واألوقاف، وبالتالي ال يمكن مساواة العضو البلدي بعضو مجلس النواب، 

 20و صوصًا كما بين رئيس اللجنة الموقرة أ  المجلس الذي قدم االقتراح 

بقانو  من  الله هو الذي رف  مشروع القانو  من حيث المبدأ، و يرًا 

فعلت اللجنة الموقرة في مجلس الشورى بتبني قرار اللجنة المعنية في 

 مجلس النواب وقرار مجلس النواب أيضًا، فأنا مع قرار اللجنة، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 الدكتورة الشي ة نورة بنت  ليفة شكرًا،  فضلي األ ت  

 .     ليفة المستشار القانوني بو ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف

 

 5 المستشار القانوني بوزارة العدل 

 :والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أحببت أ  أؤكد ما بينه األخ الع ي   شكرًا سيدي الرئيس، 

ترح نفسه. سأبين ما الدكتور عبدالع ي  أبل بشأ  الهدف من المق

ذكر ه مذكرة رأي الحكومة في هذا الشأ ، حيث بينت أساسًا أ  

 10الهدف المرجو من هذا المقترح يكمن في أ  الجهة المعنية بنظام 

االنت اب هي و ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف وأ  المجلس 

 تهم فيالبلدي وأعضاءه يمثلو  سلطة رقابية منت بة ومن ثم ينبغي معامل

أعضاء مجلس النواب، هذا الهدف األساسي من المقترح مثل هذا الشأ  

لسنة  14من المرسوم بقانو  رقم  28نفسه، و ذا رجعنا  ل  المادة 

 15م بشأ  مباشرة الحقو  السياسية فسنجد أنها أو حت بشكل 2002

صريح أ  اإلعال  النهائي و  طار الفائ ين بالفعل يتم عن طريق و ير 

والش و  اإلسالمية واألوقاف، ولكن  سليم شهادات العضوية العد  

يكو  من ا تصاص األمانة العامة لمجلس النواب، وهذا مبين بشكل 

و سلم األمانة : »التي  قو  وا ح ودقيق وبينته الفقرة الثانية من المادة

 20العامة لمجلس النواب عقب  عال  نتيجة االنت اب كل عضو من األعضاء 

، وبالتالي األمر وا ح جدًا، «ادة بعضويته في مجلس النوابالفائ ين شه

 وحسنًا صنعت اللجنة المعنية بهذا األمر، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 5برف  أ فق مع ما ذهبت  ليه اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

مشروع القانو  من حيث المبدأ. أوالً: عمل المجالس البلدية ي تلف عن 

عمل المجالس التشريعية. ثانيًا: من التجربة السابقة يتضح أ  نتائج 

المجالس البلدية غير  يجابية، فقد الحظنا أ  هناك  الفات بين أعضاء 

المجالس، وكانت  عرقل سير عمل هذه المجالس، وال الفات حدثت 

 10في المحافظة نفسها وعرقلت العمل، فكا  اإلنجا  محدودًا وقليالً. 

هناك  جربة لمجلس بلدي العاصمة، حيث  م  عيين أصحاب ا تصاص 

يتولو   دارة المجلس البلدي للعاصمة، هم أصحاب ا تصاص في 

مجاالت  قوم بها المجالس البلدية، وهم لديهم ال برة وهم أول  أ  

الس؛ ولذلك وحرصًا عل  سير العمل في يكونوا أعضاء في المج

 15المجالس البلدية أقترح أ     ذ  جربة المجلس البلدي للعاصمة قدوة 

ويتم  طبيق هذه التجربة عل  المجالس األ رى من أجل  سهيل أعمالها 

و حقيق التوافق بين األعضاء أصحاب ال برة في المجاالت الم تلفة، 

 وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس: 

 شكرًا،  فضل األخ نوار علي المحمود. 

 

 العضو نوار علي المحمود:

طرحه أ ي الع ي  ما أميل  ل  التوافق مع  شكرًا سيدي الرئيس، 
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الدكتور عبدالع ي  أبل وهو أ  يوكل  صدار شهادة العضوية ألعضاء 

المجالس البلدية  ل  الو ير الم تص بش و  البلديات؛ ألنه  جراء  داري 

 رًا.فقط، وشك
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟أ رىهل هناك مالحظات شكرًا،  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

مشروع القانو  هذا هو في األسا  اقتراح بقانو  أ   من مجلس  

النواب، ومجلس النواب   ل  عنه، واإل وة في اللجنة  وافقوا مع اإل وة 

األسباب التي سمعتموها. والدكتور في مجلس النواب نظرًا  ل  

عبدالع ي  أبل يقو     القصد من المجالس البلدية ليس المقترح من 

 15يقوم »مجلس النواب بل هناك رأي   ر، وبالتالي  قدم بتعديل يقو : 

الو ير المعني بش و  البلديات بإرسا  عضوية المجلس البلدي للفائ ين 

بدالً من أ   قوم اإلدارة المعنية  ، والتعديل فقط هو أنه«في االنت ابات

 في كل بلدية باإلرسا  يقوم الو ير بذلك...

 

 20 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 أسحب اقتراحي. سيدي الرئيس، 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 فضلي األ ت   ذ  لم يبقَّ لدينا  ال التصويت عل   وصية اللجنة. 

 25 . اء هامقررة اللجنة بقر  هوة محمد الكواري
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 العضو زهوة محمد الكواري:

عدم الموافقة من حيث  وصية اللجنة:  شكرًا سيدي الرئيس، 

( من المرسوم بقانو  رقم 27المبدأ، عل  مشروع قانو  بتعديل المادة )

بشأ  نظام انت اب أعضاء المجالس البلدية )المعد  م2002( لسنة 3)

 5 ، وشكرًا.اب(في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس النو

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 وصية اللجنة بعدم الموافقة عل  هل يوافق المجلس عل  شكرًا،  

 مشروع القانو  من حيث المبدأ؟

 10 

 (أغلبية موافقة)

 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل   ل  البند  . ذ  يرف  مشروع القانو  من حيث المبدأ 

 15 قرير لجنة الش و  المالية  بمناقشة التالي من جدو  األعما  وال اص

واالقتصادية ب صوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية 

، التي  م  دقيقها من قبل ديوا  الرقابة م2016ديسمبر  31المنتهية في 

وأطلب من األخ أحمد  براهيم به اد مقرر اللجنة التوجه  المالية واإلدارية.

  ل  المنصة فليتفضل.

 20 

 لعضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:ا

 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب  ثبيت التقرير في المضبطة. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

  ذ  يتم  ثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 (107صفحة / 3)انظر الملحق  
 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 15 دارست اللجنة  قرير اللجنة السابقة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 31بشأ  البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 

الرقابة المالية واإلدارية، ، التي  م  دقيقها من قبل ديوا  م2016ديسمبر 

بعد  عاد ه  ل  اللجنة بناءً عل  قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني 

م، ب صوص  عادة النظر في مشروعات 2017أكتوبر  15المنعقد بتاريخ 

 20القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت  قاريرها من قبل اللجنة السابقة 

ن الفصل التشريعي الرابع. وبعد  دار   ال  دور االنعقاد العادي الثالث م

اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛  لصت 

اللجنة  ل   بني ما انتهت  ليه اللجنة السابقة في  قريرها المرفوع  ل  

مكتب المجلس في دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع 
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ال تامية لمجلس الشورى للسنة المالية  بالموافقة عل  البيانات المالية

 و  كد اللجنة المالحظات اآل ية:  .م2016ديسمبر  31المنتهية في 

  األمانة العامة بالمجلس قد الت مت عند  عدادها للبيانات المالية   ــ1

( 180بأحكام المادة ) ،م2016ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 5ديوا      ــ2 ومواد الالئحة المالية للمجلس. من الالئحة الدا لية للمجلس

الرقابة المالية واإلدارية قد قام بأعما  الرقابة المالية عل  المجلس 

م بشأ  ديوا  الرقابة 2002( لسنة 16بموجب المرسوم بقانو  رقم )

المالية واإلدارية و عديال ه، بهدف  بداء الرأي المهني حو  الحساب 

دو  أي من  قريره عن أعما  الرقابة المالية ال تامي للمجلس وأصدر 

 10مما يعني أ  البيانات المالية الواردة في الحساب ال تامي  ، حفظات

  هناك   ــ3  ظهر بصورة مهنية عادلة  يرادات ومصروفات المجلس.

حيث بلغت في  ،ان فا ًا في مصروفات  دريب الموظفين دا ل البحرين

م 2016، وبلغت في عام ابحرينيً اارًدين 28.881 ما مقداره م2015عام 

 %32.35غ بل كبير جدًا ، بان فاضابحرينيً ادينارً 9.345ما مقداره 

 15و شدد اللجنة عل  أهمية مراعاة عدم  أثر  طوير و دريب الموظفين، 

وأهمية ربط التدريب المقدم باألهداف الوظيفية الت صصية لكل  دارة 

التأكد من أ  االعتمادات  ــ4مجلس. لتحقيق االر قاء باألداء الوظيفي لل

الم صصة للمشاريع  توافق مع الحاجة لتنفيذها  ال  عام المي انية 

دو   حقيق فائدة. و رى اللجنة أ  األمانة  من  حاشيًا لتجميد مبالغ مالية

 20العامة قد الت مت ببنود ومواد الالئحة الدا لية والمالية، وأ   قرير ديوا  

الرقابة المالية واإلدارية لم يظهر أي  جاو ات  مس الو ع المالي 

للمجلس. و ود اللجنة أ   شيد بأداء األمانة العامة وحصولها عل  شهادة 

و  جهة  من المجالس التشريعية في الوطن العربي، بما أونها اآلي و ك

يساهم في  ع ي  ثقافة الجودة لالر قاء بمستوى ال دمات التي  قدمها 
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األمانة العامة للمجلس.  وصية اللجنة: في  وء المناقشات واآلراء التي 

أبديت أثناء دراسة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية 

، والتي  م  دقيقها من قبل ديوا  الرقابة المالية م2016ديسمبر  31في 

واإلدارية؛ فإ  اللجنة  وصي بما يلي: الموافقة عل  البيانات المالية 

 5. م2016ديسمبر  31ال تامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 

 ومن لديه استفسار واألمر معروض عل  المجلس الموقر ال  اذ ما يل م،

 ، وشكرًا.للمجلس أ  يتوجه به  ل  األمين العامعليه 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. هل هناك مالحظات؟ شكرًا، 

 

 لعضو أحمد مهدي الحداد:ا

والشكر موصو   ل  اللجنة الموقرة التي  شكرًا سيدي الرئيس، 

نة العامة للمجلس أعدت هذا التقرير، وأ قدم بالشكر كذلك  ل  األما

 15عل  الت امها بما جاء في بنود  نفيذ المي انية، ورأي ديوا  الرقابة المالية 

الذي جاء في صالح األمانة العامة. لدي بع  األسئلة في هذا ال صوص، 

ألف دينار،  28م صرف ما يقارب 2015أوالً:  دريب الموظفين: في عام 

ار، ما هو السبب؟ المفترض  الف دين 9م ن   المبلغ  ل  2016وفي عام 

أ  التدريب يكو  عملية مستمرة، لماذا هذا النقصا ؟ ثانيًا: الحظنا أ  

 20ألف دينار، الس ا   71 دريب الموظفين  ار  البحرين قد ار فع  ل  

هل هناك موظفو  في وهنا: من هم الذين  م  دريبهم  ار  البحرين؟ 

ثالثًا: مصروفات صيانة مباني  األمانة قد أرسلوا  ل  الدراسة أو التدريب؟

ألف دينار، والمبن  جديد! أين صرفت هذه المبالغ  152المجلس بلغت 

الكبيرة؟ واستفسار أ ير بالنسبة  ل  عدد موظفي مجلس الشورى، 
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موظفًا، ماذا حدث  159موظفًا حاليًا، وقد كانوا  154أعتقد أنهم 

 ا.للموظفين ال مسة الذين لم يذكرهم التقرير؟ وشكرً

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5بصفتك نائب رئيس  شكرًا، األخ الدكتور عبدالع ي  حسن أبل 

 .اللجنة  فضل

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

بما أ  رئيس اللجنة غير موجود فسأو ح  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10 .الحدادلألخ أحمد 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

ومن ثم  رد عليهم كلهم من  أ من  أ   سمع مالحظات اإل وة 

 ال  رأي اللجنة، فهذا أفضل من أ   رد عل  كل واحد عل  حدة. 

 15 األخ  ميس حمد الرميحي.   فضل

 

 العضو خميس حمد الرميحي:

والشكر موصو   ل  معاليكم عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 وجيها كم السديدة لإل وة في األمانة العامة، وهم مشكورو  عل  

 20كبيرة، و صوصًا أ   قرير ديوا  الرقابة المالية قد جاء جهودهم ال

بدو  ذكر أي  حفظات عل  البيانات المالية الواردة في الحساب 

ال تامي لمجلس الشورى، كل ذلك بفضل التوجيهات التي  بدونها دائمًا 

المتعلق  3 ل  األمانة العامة وموظفيها. التساؤ  ب صوص البند 

ان فا ًا كبيرًا في مصروفات  دريب الموظفين بالتدريب، ورد أ  هناك 
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، وأنا أعتقد أ  هذا الرقم  طأ، والرقم الصحيح هو %32.35بلغ 

 ادينارً 28881م كانت  وا ي 2015؛ أل  المصروفات في عام 67.65%

 %32، فالفر  بين الرقمين ال يوا ي ادينارً 9345م 2016وبلغت في عام 

، وهو فعالً ــ كما ذكرت اللجنة ــ مبلغ %67و نما يوا ي ما يقارب 

 5كبير. أعتقد أ   دريب الموظفين يجب أ   كو  له أولوية، ومعاليكم 

كنتم وما لتم حريصين عل   دريب الموظفين التدريب الال م والالئق 

االن فاض والكبير  لفر ابمجلس الشورى؛ فلذلك أ ساء  عن هذا 

 ال اص بالمصروفات الم صصة للتدريب، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدكتور أحمد سالم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

أوجه الشكر  ل  األمانة العامة عل   شكرًا سيدي الرئيس، 

 15بالنسبة  ل  ولكن لدي  س   جميع هذه اإلحصائيات التي وفر ها لنا، 

التغطية الصحية من  ال  شركة التأمين، هل هناك مراقبة عل  هذه 

الشركات؟ كما أعرف أ  جميع األعضاء وموظفي األمانة العامة 

للمجلس مأمنو  في شركة التأمين الصحي، فهل هناك  حصاءات دقيقة 

تأمين؟ أل  من قبل المستشفيات لعدد المر   الذين استفادوا من هذا ال

 20التأمين كما ذُكر وصل  ل  أكثر من مليو  ونصف  قريبًا، وهذه 

المبالغ ذهبت  ل  شركات التأمين، فهل هناك معرفة دقيقة عما صرفته 

شركات التأمين عل  ه الء األعضاء والموظفين الذين استفادوا من هذه 

التغطية؟ أل  شركات التأمين والمستشفيات بع  األحيا  يستفيدو  

من هذه المبالغ لإل رار بمي انية المجلس، فأرجو أ   كو  األرقام 
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دقيقة و   ذ من المستشفيات ال أ  نعتمد عل  شركات التأمين فقط 

 بأنها عالجت كذا وكذا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا . 

 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

ال يشكر ا  من ال يشكر النا . بداية  س،شكرًا سيدي الرئي 

أ قدم بالشكر والتقدير  ل  معاليكم عل   وجيها كم القيمة وحسن 

 10قياد كم لهذا المجلس الموقر. سيدي الرئيس، أحد عشر عامًا كنت 

فيها مثاالً يقتدى به في التفاني والعطاء بال حدود، أ أت لهذا المجلس 

ارة والتمي . سيدي الرئيس، لكل الموقر دروب النجاح في حسن اإلد

مبدع  نجا ، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقا ، ولكل نجاح 

شكر و قدير، فج يل الشكر نهديك ورب العرش يحميك. كما يطيب 

 15لي أ  أ قدم بج يل الشكر والتقدير  ل  اإل وة واأل وات في األمانة 

السيد  العامة بمجلسكم الموقر، وعل  رأسهم سعادة األخ األستاذ

عبدالجليل  براهيم    طريف األمين العام، وكذلك اإل وة األفا ل 

اإل وة واأل وات في األمانة العامة  وجميعاألمناء العامو  المساعدو  

عل  ما قدموه  ل  المجلس و لينا من جهود م لصة و دمات جليلة وأداء 

 20فوسنا متمي  و فا ٍ في العمل، مما كا  له األثر الطيب والفعا  في ن

جميعًا، وفقهم ا   بارك و عال  لما فيه ال ير والسداد. كما يطيب لي 

أيضًا أ  أ قدم بالشكر والتقدير  ل  لجنة الش و  المالية واالقتصادية 

من جهود جبارة ومشهودة  لنارئيسًا وأعضاء ومستشارين عل  ما قدموه 

افة حو  الحساب ال تامي للمجلس بما يسهم في  طوير و ع ي  ثق



 4المضبطة       م29/10/2017 ( 68)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

الشفافية والمو وعية والمهنية والتفاني في أعمالهم المتعلقة بدراسة 

 التقارير المالية واالقتصادية، شكرًا لكم جميعًا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5وأشكرك عل  هذا اإلطراء الذي قد ال أستحقه. حقيقة شكرًا،  

عل  الما  كلنا فريق واحد وهذه  وجيها كم أنتم بأ  نكو  حريصين 

العام وعل   طبيق القانو  في أد  دقائقه، وبالتالي نحمد ا  عل  أننا 

قمنا بالمهمة مع   واني في األمانة العامة، فهناك جنود مجهولو  

يسهرو  عل  هذا المجلس وعل   بط اإلنفا  فيه، وأيضًا االلت ام 

 10يوا  الرقابة بالقوانين في أد  دقائقها، والحمد   كما رأيتم أ   قرير د

المالية واإلدارية ولعدة سنوات متتالية أ    اليًا من أي مالحظات، ونحن 

نسع   ل  الكما  والكما    سبحانه و عال ، ولكننا نحاو  بقدر 

جهدنا أ  نكو  عند حسن الظن وأ  نكو  أمناء عل  هذه الم سسة 

ليتها، وبالتالي نرجو أ  نكو  عند وأوكلنا جاللة الملك مس  التي

 15حسن ظنكم وحسن ظن الرأي العام وحسن ظن القيادة الحكيمة. 

  فضلي األ ت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. 

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

سأ يف  ل  النقطة نفسها التي سبقني  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20من المالحظات والمتعلقة ب ف   3لبند   واني في نقاشها وال اصة با

ألف  29م كانت المصروفات 2015مصروفات  دريب الموظفين. في عام 

 الف دينار  قريبًا، وأعتقد  9م ان فضت  ل  2016دينار  قريبًا، وفي عام 

أ  هذا المبلغ قليل جدًا عل  مجلس الشورى، فالم سسات الصغيرة 

ريب الموظفين وم سستنا  صرف مقارنة بم سستنا  صرف اآلالف عل   د

 25هذا ال يصح؛ أل  الموظفين هم العمود الفقري  ! الف دينار فقط 9
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للمجلس، ونحن بدونهم ال نستطيع العمل بالطريقة التي نعمل بها، ألنهم 

 كلمنا  وقدال لية التي  عمل يدًا بيد، فهم بحاجة  ل   دريب مستمر، 

بل رؤساء األقسام في عن أهمية أ  يكو  هناك  دريب دا لي من ق

المجلس لموظفيهم، ولكن حت  الرؤساء أنفسهم بحاجة  ل  التدريب 

 5لالطالع عل  المستجد والجديد في صالحنا  سواء دا ل البلد أو  ارجها

ألفًا هو أصالً  29نحن وليس فقط في صالحهم هم؛ المبلغ األصلي البالغ 

 الف دينار،  9 مبلغ قليل، فما بالكم وقد ذهبت العشرين وبقيت فقط

هل هذا معقو ؟! أظن أ  هذا قليل جدًا، نحن يمكن أ  نُرشِّّد في 

 مجاالت أ رى، ولكن ليس في  دريب الموظفين، وشكرًا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

قبل أ  نسترسل أرى أ  التركي  انصب عل  مو وع شكرًا،  

التدريب، والس ا  ال ينبغي أ  ينصرف  ل  أ  المبلغ قلّ، ولكن البد 

أ  يكو : هل التدريب أقل؟ هذا هو الس ا ، وهل أ  التدريب مر بط 

 15بالمبلغ المصروف أم ال؟ هذا الس ا  بإمكا  اإل وا  أ  يجيبوكم عنه. 

ش صيًا ــ نفضّل أنه  ذا كانت دورات التدريب  نحن في الحقيقة ــ وأنا

متوافرة دا ليًا في البحرين فنفضل أ   كو  دورات التدريب في 

الدا ل، واكتشفنا أ  كثير من دورات التدريب بمستوى متقدم جدًا 

 قدمها جهات رسمية وشبه رسمية بدو  مقابل، وهذا من المفترض أ  

 20ا بالتدريب بالمستويات المطلوبة يُشكر عليه اإل وا ، أعني أنهم قامو

وبمبالغ أقل. اإل وا  في اللجنة المالية ــ مع احترامي لهم ــ قالوا    

مي انية التدريب قلّت، فهل سألوا هل قلّ التدريب أم ال؟! هذا هو الس ا ، 

أعتقد أ  هناك من يُمكن أ  يجيبكم عن هذه األسئلة، أنتم  ريدو  

الغ،  ذا كا  التدريب سوف يتم بشكل  دريبًا وال  ريدو  صرف مب
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 أو حأفضل وبمبالغ أقل فلِّمَّ ال؟! هذه مي ة وليست عيبًا. وقد أحببت أ  

لكم هذا الجانب، وسوف أعطي األ ت كريمة العباسي مديرة  دارة 

الموارد البشرية والمالية الكلمة لكي  عطيكم فكرة عن مو وع 

مدير  دارة الموارد   فضلي األ ت كريمة محمد العباسيالتدريب. 

 5 . البشرية والمالية بالمجلس

 

 إدارة الموارد البشرية والمالية بالمجلس: مدير

أشكر السادة األعضاء عل  ما  طرقوا  شكرًا سيدي الرئيس، 

ما  طر   ليه معالي عل   أؤكد وأثني ليه ب صوص التدريب، وأنا 

 10الرئيس من أ  التدريب هو جودة، ونحن ال نتكلم عن مبلغ وال ما . 

فيما ي ص سبب ان فاض مصروفات  دريب الموظفين دا ل البحرين 

م نقو     هذا نا ج عن أمور أساسية. أوالً: في 2016و 2015بين عامي 

قد برنامج م  م التعاقد مع معهد البحرين للتنمية السياسية لع2016عام 

الدعم البرلماني، وهو مكو  من مجموعة ورش  دريبية محورها 

 15األساسي كيفية  طوير الموظفين في المجا  البرلماني، حيث كانت 

الكُلفة مشتركة بين معهد التنمية السياسية ومجلس الشورى، واستفاد 

من هذه البرامج عدد كبير من موظفي المجلس. ثانيًا:  م عقد مجموعة 

ل دا ل المجلس من قبل كبار مس ولي المجلس، و مت ورش عم

االستفادة من  برات المس ولين، و م نقل هذه ال برات  ل  باقي 

 20الموظفين. وثالثًا: وهو األهم ــ والشكر موصو   ل  معالي الرئيس ــ  م 

 وفير قاعة  اصة للتدريب في المجلس، ويعلم الجميع أنه من قبل لم 

م 2016بداية عام ومع التدريب للمجلس،  كن لدينا قاعة  اصة ب

أصبحت لدينا قاعة مُجه ة بأعل  التجهي ات التقنية، وقد استفاد منها 

عدد كبير من الموظفين، وفي هذا الوقت  م  وفير مبلغ كبير، ألننا 
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صرنا نعتمد عل  قاعتنا بدالً من استئجار قاعات  ار  المجلس؛ ونحن 

الموظفين، بل عل  العكس  م  هنا ن كد عدم  أثر  دريب و طوير

التركي  عل   طوير الموظفين في مجا  العمل البرلماني، حيث  م 

التركي  عل  البرامج الت صصية للموظفين و طوير األداء، 

 5واإلحصائيات  ثبت أ  عدد المستفيدين  اد  ل  الضعف، حيث كا  

موظف مستفيد، وفي عام  101م هو 2015عدد المستفيدين في عام 

م أصبح عدد المستفيدين الضعف وأكثر حيث وصل العدد  ل  2016

مستفيدًا، وكل اإلحصائيات  ُثبت هذا الشيء. وأعيد  أكيد ما  280

ذكره معالي الرئيس حو  الجودة والكم ومدى استفادة الموظفين  من 

 10 التكلفة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

، حت   عرفوا أننا أرجو أ   قنعكم هذه األرقام قليالً شكرًا،  

لم نقصر مع الموظفين، والتدريب نعتبره ــ كما بيّنتم ــ بالفعل مهمًا 

 15ويجب أ  يستمر بأعل  جودة ممكنة، ولوال التدريب لما وصلكم  قرير 

جيد مثل هذا؛ وأيضًا نحن حصلنا عل  اآلي و، فمجلس الشورى هو 

. وفي الحقيقة  حدى الم سسات التي حصلت عل  شهادة اآلي و هذه السنة

نحن  صلنا الشهادات بالتفو  من اآل رين، فحصلنا عل  شهادة اآلي و، 

ثم  قرير ديوا  الرقابة اإلدارية والمالية، وغيرها من الم سسات، 

 20 فضل األخ فاطمئنوا يا   وا   ل  أننا نسير في الطريق الصحيح. 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

 

 منصور:العضو عبدالوهاب عبدالحسن ال

التو يح الذي  فضلت به معاليك أ ا   شكرًا سيدي الرئيس، 

 25الكثير من الغموض، والكثير من عالمات االستفهام التي كانت عندي 



 4المضبطة       م29/10/2017 ( 72)  4/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

صراحة انتهت، و اصة بعد أ   فضلت األ ت كريمة العباسي بالشرح 

وبيّنت باألرقام الجهود التي بُذلت في  دريب الموظفين، وأشعر اآل  

 28لدي نقطة واحدة فقط وهي أ  ان فاض مبلغ التدريب من باالر ياح. 

، كيف %67و نما  %32 الف ال يعني أ  نسبة االن فاض  9ألفًا  ل  

 5حقق اإل وا  ذلك لست أعلم! و ال فإ  كالمك معالي الرئيس وكالم 

 األ ت كريمة العباسي أثلج صدورنا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 %32حببت أ  أو حها، وهي أ  النسبة هي هذه نقطة أشكرًا،  

 10عما كانت عليه في السابق، أي أ  المبلغ الذي  م صرفه في عام 

م، وربما هناك  طأ 2015مما  م صرفه في عام  %32م يمثل 2016

 .مقرر اللجنة فضل األخ ، %32مطبعي فوَّرَّدَّ أ  النقص هو 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 15لقد أو حت معاليك النقطة نفسها التي  يس،شكرًا سيدي الرئ 

أردت  و يحها، وأحب أ  أ يف كلمة شكر لك معالي الرئيس 

إلدار ك هذا المجلس، و دارة األمانة العامة بما حققته من مكتسبات، 

ومثلما جاء في  قرير اللجنة أ  األمانة العامة حصلت عل  شهادة اآلي و، 

 المجالس األ رى، وشكرًا. وهي شهادة من النادر أ   حصل عليها

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

لجنة ما أثلج صدري في هذا التقرير هو أ    واننا في شكرًا،  

أقس  علينا من المنظمات في ال ار ، وهذا  واالقتصادية الماليةالش و  

المالية التي بيّنت  لجنة الش و شيء طيب؛ نحن حولنا التقرير  ل  
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ا مع اإل وا  في األمانة العامة وكانت هناك مالحظا ها، وقد اجتمعو

ردود عل  هذه المالحظات، وقد أحببنا أ   كو  الشفافية مُطلقة، وأ  

، و ذا كا  هناك أي  قصير فهذا  دمة ئًاوجري ايكو  رأيهم صريحً

لنا وللمجلس ولألمانة العامة لكي نطوّر عملنا ونتالف  أي نقص موجود، 

 5تمامها وعل  صراحتها وعل  نقدها لنا. ولذلك أشكر اللجنة عل  اه

  فضلي األ ت الدكتورة سوسن حاجي  قوي. 

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

بداية أود أ  أشكر قياد كم لهذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 10المجلس، و راؤكم السديدة لألمانة العامة في  وجيههم، واألمانة 

الموجودة لديك معالي الرئيس، ونحن نشهد لك، وشهاد ي فيك مجروحة؛ 

لألمانة أشكرك، وأقو   ننا  علمنا منك الكثير، و   شاء ا  نوفَّّق 

وأ وا ي األعضاء في مو وع  جميعًا. بالنسبة  ل  ما  فضل به   واني

دورات التدريب، أنا أ فق مع معاليك في أنه من الضروري أ  نبحث في 

 15الدورات التي نقدمها للموظفين القائمين عل   عداد البحوث واآلراء 

القانونية،    كانت هذه الدورات متوافرة في مملكة البحرين بالجودة 

الي الرئيس كوننا في مجلس العالية، كما  فضلت معاليك وبيّنت لنا. مع

 شريعي مشترك فإ  مجلس النواب لديهم  وجه حميد وعدد من المشاريع 

التي يفكرو  فيه اليوم لتطوير الموظفين، وقد لفت نظري أ  لديهم 

 20سلسلة من الدورات القانونية  ار  البحرين لجميع القانونيين البحرينيين 

سنا في هذا األمر، فقبل الموجودين في المجلس، وأ من  أ  يشارك مجل

أ  أسأ  أي ش ص مس و  في مجلس النواب سألت بع  القانونيين 

عندما كنت في اجتماع اال حاد البرلماني الدولي، وأثناء عقد عدد من 

االجتماعات مع ه الء القانونيين من أجل أ  ي ودوننا باآلراء القانونية 
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برنامج ذو جودة سألتهم عن هذا البرنامج، و أكدت منهم أ  هذا ال

عالية، وأ اف لهم  برات جديدة، ورغم أنهم من القانونيين الممي ين 

ــ وبعضهم مستشارين ــ فإ  ال برات التي حصلوا عليها في الدو  التي 

قاموا ب يار ها كانت غير موجودة لديهم، وأ من  أ  ننظر في هذه 

 5ام هناك  دريب المشاريع التدريبية لموظفينا، وليس في األمر  سارة، ماد

ونتائج ممتا ة لجودة عملنا في المجلس فليس في األمر  سارة حت  لو 

صرفنا مبالغ   افية، وحت  لو عدنا وصرفنا المبلغ الذي وفرناه من قبل 

في التدريب من جديد. أعتقد أ  العلم والتعليم والتدريب هي أسا  

وى في  طوير المجتمعات في أي مكا  حت  لو وصلنا  ل  أعل  مست

 10الجودة فإ  العلم ال يتوقف وال يتوقف التدريب، نريد استمرارية للتدريب، 

و   لم نجد هنا ما نريد فسوف نجده في ال ار ، ولن  عتبر  سارة  ذا 

 ما صرفنا عل  التدريب، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 شكرًا،  فضل األخ الدكتور منصور محمد سرحا . 

 

 ر محمد سرحان:العضو الدكتور منصو

أعتقد اعتقادًا جا مًا أ  جميع الم سسات  شكرًا سيدي الرئيس، 

لن  نجح ما لم  هتم اهتمامًا كبيرًا بالتدريب، و  صص للتدريب مبالغ 

 20جيدة بحيث  ستطيع أ   رسل الكوادر العاملة لديها لحضور دورات 

عباسي ال دريبية في الدا ل وأيضًا في ال ار ، ما ذكر ه األ ت كريمة 

وكأ  التدريب أصبح دائمًا دا ل البحرين، وأرى عندما أنظر  ل  رقم 

جدًا، حيث  احادً ا الف أ  هذا ان فا ً 9ألفًا  ل   28االن فاض من 

من مي انية التدريب، نحن فعلًيا لم  %67 فضنا  قريبًا في حدود 
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من مي انية التدريب، وس الي الذي  %67ن فضها و نما احتفظنا بـ

 ه هنا أوجه

ــ وقد يكو  أُجيب عنه من  ال  حديث معاليكم ومن  ال  ما  ناوله 

ـ هل كفاءة التدريب لم  ن ف ؟ هذا هو األمر  بع  اإل وة في حديثهم ـ

 5 5 الف أو  9ألفًا أو  90أو  30أو  28األهم، ال يهمني المبلغ هل هو 

ريب  الف، ولكن المهم هو كفاءة التدريب،  ذا لم  ن ف  كفاءة التد

ـ نريد العنب  واستفادة الموظفين فهذا هو األمر المهم، ألننا ــ كما يُقا  ـ

 وليس قتل الناطور، وشكرًا. 

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

األ ت كريمة العباسي قالت  ننا نهتم بجودة التدريب شكرًا،  

وليس بكم التدريب، وعل  الرغم من ذلك  اد الكم والجودة أفضل، 

 فضل األخ الدكتور سعيد أحمد أنت ويريده الجميع.  وهذا ما  ريده

 عبدا .

 15 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

جلس أمناء معهد البحرين مأنا عضو في  شكرًا سيدي الرئيس، 

للتنمية السياسية مع  ميلي الع ي  األخ أحمد الحداد. لألمانة، اإل وا  

لت ام وجدية المشاركين في معهد البحرين للتنمية السياسية أشادوا با

 20من األمانة العامة لمجلس الشورى في الورش التدريبية التي يقدمها المعهد 

مقارنة بالمشاركين من جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، 

   طريف األمين العام لمجلس  لوبذلك أ وجه بالشكر  ل  األخ عبدالجلي

م والت امهم بالورش الشورى عل   وجيهه للمشاركين بضرورة  فاعله

التدريبية.    معهد التنمية يقوم بالتعاقد مع  براء ذوي كفاءة مما يسهم 
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في ار فاع جودة التدريب ــ كما  فضلت األ ت كريمة العباسي ــ واألخ 

أحمد الحداد يشاطرني الرأي بشأ   شادة معهد التنمية السياسية بجدية 

دوري حضرت أكثر من المشاركين من قبل مجلسكم الموقر، وأنا ب

ورشة  دريبية، وقمت بإيصا   شادة المعهد لألخ عبدالجليل    طريف، 

 5 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ نوار علي المحمود. 

 

 10 نوار علي المحمود: العضو

معاليكم بالشكر  ل  بدايةً أ قدم  شكرًا سيدي الرئيس، 

وأ قدم بالشكر  ل  األخ عبدالجليل الج يل عل  جهودكم المبذولة، 

   طريف األمين العام لمجلس الشورى، و ل  جميع منتسبي األمانة العامة 

عل  ما يقومو  به من جهود كبيرة، كما أحب أ  أهنئكم عل  حصو  

 15أكبر لألمانة العامة  يًاالمجلس عل  شهادة )اآلي و(، وهذا يعطي  حد

في  443ما ذكر في الصفحة لبذ  جهود أكبر. لدي استفسار بشأ  

 قرير ديوا  الرقابة المالية واإلدارية، في ال انة ال اصة بالمي انية 

م، حيث ذكر أ  الفائ  في هذه السنة 2016المعتمدة للسنة المالية 

دينار، وكما هو معلوم أ  االعتماد يتم من و ارة المالية  671300بلغ 

 20الو ارة، ومن المفترض أال  بناءً عل  احتياجات المجلس التي  قدم  ل 

في بداية السنة وأال يكو  هناك عج  في اإليرادات فائ  يكو  هناك 

 وشكرًا. ،والمصروف، وال أعرف ما هو السبب في وجود هذا الفائ 
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 25منذ أ  وجد هذا المجلس وهو يقدم المي انية التقديرية شكرًا،  
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ية، وال  تد ل و ارة المالية في  فاصيل صرف الحتياجا ه  ل  و ارة المال

هذا المبلغ، والمبلغ يو ع دا ليًا من قبل األمانة العامة بحسب احتياجات 

ا المجلس.    المبلغ المقدم  ل  و ارة المالية مبني عل   قديرات، ودائمً

ما نقو  المي انية التقديرية، قد يكو  هناك عج  وقد يكو  هناك 

 5لحرص  ل  السياسة المالية المتوا نة، ونظرًا   ال  فائ ، ولكن نظرًا

عل  أ  يذهب كل م صص في مكانه الصحيح استطعنا أ  نوفر 

بع  الفوائ  المالية عبر السنوات، و ركنا هذه الفوائ  للمشاريع 

اإلنشائية ال اصة بالمجلس، وبالتالي أنشأنا مبن  اللجا ، وأنشأنا مبن  

  نحن في طور  نشاء مبن  لقسم ال دمات األمانة العامة الجديد، واآل

 10عند البوابة الجانبية للمجلس، وكذلك هناك مشروع مشترك مع مجلس 

النواب ب صوص  نشاء موقف للسيارات متعدد الطوابق، وأيضًا هناك 

مشروع المتحف البرلماني. هذه الفوائ  من المفترض بحسب الدليل 

ت الحكومية يذهب  ل    انة المالي لو ارة المالية  ذا  حقق في الجها

الدولة، ونحن عندما  حقق لدينا الفائ  سألنا هيئة التشريع واإلفتاء 

 15القانوني أ  كا  هذا األمر ينطبق علينا، و   كا  علينا أ  نعيد 

الفائ   ل    انة المالية، فأفتونا أ  هذا األمر ال ينطبق عل  مي انية 

فوائ  لتمويل احتياجات بهذه ال ظاالحتفا ناالمجلس وأ  بإمكان

  بارك  المجلس، و م استغال  هذه الفوائ  أفضل استغال ، والحمد

ا  لنا في هذه الفوائ . وللعلم أ  هذا المبن  بحسب  قديرات و ارة 

 20مليو  ال فلفة  نشائه المقدرة هي ثالثة ماليين ونصاألشغا  كانت كُ

 ةوع للمناقصة العامدينار، وفعالً قمنا برصد المبلغ، وعر نا المو 

مليو  دينار، الوحصلنا عل  عرض جيد بنصف المبلغ وهو مليو  ونصف 

وبالتالي أصبح لدينا فائ ، وعندما أ ينا  ل   قدير كلفة  نشاء مبن  

ال دمات قدرنا كلفة أقل مما حصلنا عليه، وبالتالي أصبحنا بحاجة 
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نسأ  عن   ل  رصد المبلغ المتبقي. نحن في  طوير مستمر، وعندما

 وجود اعتمادات مالية م صصة لدينا فنقو  لهم نعم، نحن ــ و  

الحمد ــ لدينا فوائ  مالية كافية  مكننا من عدم اللجوء  ل  الدولة، 

فالمجلس يعتمد اعتمادًا ذا يًا عل  نفسه من  ال   حقيق بع  الفوائ  

 5يع المالية، وهي في الحقيقة ليست فوائ  و نما هي م صصات لمشار

أ رى. ب صوص التساؤ  بشأ  وجود فائ ، ووجود مشاريع معتمد لها 

مبالغ مالية ولم  نفذ، بع  المشاريع لم  نفذ العتبارات عدة، عل  سبيل 

المثا  هناك مشاريع مشتركة فيما بيننا وبين مجلس النواب  اصة 

عندما  كو  المشاركة متساوية، بحيث نتقاسم كلفة المشروع 

 10هم قد يجدو  أ  هناك أولويات أهم، وقد يوجهو   بالتساوي، ولكن

مي انيتهم  ل  مشاريع أ رى، ونحن قد  كو  لنا أولويات أ رى 

م تلفة، وبالتالي فإ   أ ر  نفيذ المشاريع يأ ي من  ال  المشاريع 

المشتركة التي بيننا وبين مجلس النواب الموقر.  أما المشاريع ال اصة 

في الوقت المقترح، وهذه األموا  الموجودة  بنا فإننا نعتمدها وننفذها

 15هي أموا  عامة  اصة بالدولة وبالمجلس، وهي موجودة في بنوك 

محترمة، ونحصل عليها فوائد مالية.    األ مة المالية التي مرت بها 

مملكة البحرين والتي ما الت  مر بها بحاجة  ل  أ   كو  هناك وفرة 

التنفيذية. حاليًا فاجأ نا قضية أ رى  مالية حت  ال  تعطل مشاريع السلطة

وهي نظام التصويت والتسجيل في قاعة المجلس الذي مض  عليه أكثر 

 20سنة، وكما  علمو  أ  هذا النظام يتطور بشكل يومي، وحاليًا  20من 

هناك لجنة مشتركة فيما بيننا وبين اإل وة النواب لتطوير هذا النظام، 

نار لتمويل هذا المشروع، وحاليًا يتم والمطلوب عل  األقل نصف مليو  دي

البحث في األمر. ما أريد أ  أقوله  ننا دائمًا بحاجة  ل  التطوير 

  ل   نظرًا  المستمر، وبحاجة  ل  هذه المبالغ الفائضة، والحمد
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لسياسة المالية المتبعة استطعنا  وفير هذا الفائ ، وأنا منذ أ  استلمت ا

مًا  ل  أ  يكو  لدى المجلس فوائ  رئاسة المجلس وأنا أسع  دائ

مالية يستطيع أ  ير كن  ليها عند الحاجة، وأموا  المجلس محفوظة 

بإذ  ا ، والمشاريع المقررة والضرورية  سير في طريقها، وليس لدي 

 5ما أقوله أكثر مما قلته، و ستطيعو  أ   تأكدوا من كل صغيرة 

للمجلس. وأ رك المجا  لألخ  وكبيرة نقوم بها، و قوم بها األمانة العامة

الدكتور عبدالع ي  أبل لإلجابة عن استفسارات اإل وة األعضاء، 

 فضل.فليت
 

 10 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

لقد  فضلت معاليك بتو يحات أكثر  شكرًا سيدي الرئيس، 

مما يمكن أ  أقوله. فيما ي ص التدريب، نحن في لجنة الش و  المالية 

واالقتصادية  أكدنا من حرص األمانة العامة للمجلس عل  استمرار 

التدريب بكثافة من  ال  المعهدين: معهد البحرين لإلدارة العامة، 

 15المجلس لم  يموظففإ  لي ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وبالتا

ي سروا التدريب، و   كا  الم صص للتدريب ان ف ، مما أدى  ل  

الدولة. التدريب مستمر بتوجيهات طار  عدم االستعانة بم سسات  ار  

معالي الرئيس وبحرص اإل وا  في األمانة العامة، وأنا باسمي وباسم 

كر  ل  األمانة لجنة الش و  المالية واالقتصادية أود أ  أ وجه بالش

 20العامة عل   عاونها مع اللجنة و  ويدها بالمعلومات المطلوبة برحابة صدر. 

كما أ  الشفافية التي يتبعها المجلس   سس  ل  نهج قويم ينسجم مع 

التوجهات العامة في مملكة البحرين التي يقودها جاللة الملك باإلصالح 

العامة، وهذه  شادة من  والشفافية ومعرفة أين  تجه وأين  نفق األموا 

ألمانة العامة بالشكر   ال معاليكم و  ل قبل اللجنة، وأود أ  أ قدم 

 25 الج يل عل  التعاو  الدائم، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد. 
 

 5 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

مناقشة المي انية كنت غير عند بدء  شكرًا سيدي الرئيس، 

موجود، وأود أ  أعرف ما هي سياسة المجلس عند رصد المي انية 

ما المقصود باالحتياطي المتراكم؟ االحتياطي المتراكم والتقديرية؟ 

هو المبالغ المتراكمة منذ سنوات ما ية، ومن المالحظ أنه ي يد في 

 10قدر الفائ  بمبلغ قدره  م2015المجلس كل سنة. في السنة المالية 

، هل هناك  قديرات صحيحة للمي انية؟ لو كا  هناك ادينارً 789.943

فائ  في سنة واحدة لكا  من الممكن قبو  األمر، ولكن ال يمكن 

أ    يد المي انية كل سنة من منطق أ  المجلس قد يحتا  لها مستقبالً 

يجو ، واإل وا   في مشاريع أ رى! من ناحية محاسبية أ صور أ  هذا ال

 15محاسبين، فهل يجو  من الفي لجنة الش و  المالية واالقتصادية جميعهم 

أ   عتمد مبالغ في المي انية أكثر من حاجة المجلس  حسبًا لما سوف 

يجو ، سابقًا عندما كانت   يد  يطرأ عل  المجلس مستقبالً؟ هذا ال

و في الواقع ليس المي انية كنا نقو     المس و  وفر في المي انية، وه

لو كانت سنة واحدة أو  ا، قدير المي انية  اطئًكا   وفيرًا، و نما 

 20دينار  قريبًا  7900000سنتين قد أقبل هذا الو ع، لكن مبالغ بقيمة 

هي مبالغ متراكمة منذ سنوات عديدة، ومعن  ذلك أننا في كل سنة 

  في رأيي نطلب أكثر من احتياجا نا، وهي من الناحية المحاسبية  حتا

  ل  مراجعة ومتابعة، وشكرًا. 
 

 25 الرئيـــــــــــــــس:
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 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

أشار األخ الدكتور سعيد عبدا   ل   شكرًا سيدي الرئيس، 

مدى الت ام موظفي األمانة العامة بحضور دورات معهد البحرين للتنمية 

 5السياسية ــ ويشكر عل   ثارة هذه النقطة ــ وبودي أ  أشكر اإل وة 

األعضاء الذين حضروا عدة دورات  ال  دوري االنعقاد األو  والثاني، 

ملت م لإل وة األعضاء، وهنا بودي  فقد كانت دورات مكثفة مع حضور

أ  أشكر الجميع. لدي س ا : المالحظ أنه  ال  دور االنعقاد العادي 

الثالث لم يقم المجلس ــ ممثالً في األمانة العامة ــ بإعداد أي ورشة عمل 

 10بالتعاو  مع معهد البحرين للتنمية السياسية، لماذا؟ نحن في الواقع 

نا األمانة العامة عليه، فلماذا  وقف هذا العمل افتقدنا شيئًا جميالً عود 

الجيد؟! أعتقد أ  األخ عبدالجليل    طريف األمين العام يمكنه اإلجابة 

 عن هذا الس ا ، وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ر ا عبدا  فر . 

 

 العضو رضا عبداهلل فرج:

لمقارنة كانت بين ما أعتذر أوالً أل  ا شكرًا سيدي الرئيس، 

 20م، والمفترض أ   كو  المقارنة بين ما 2016و 2015صُرف فعليًا في 

رصد في المي انية وما صرف منها، فما صُرف عل  التدريب الدا لي 

دينار، وما صرف  9.400هو ذا ه ما رصد في بداية السنة، حيث قدر بـ 

ابة صارمة كي دينارًا، مما يعني أ  هناك رقابة بل رق 9345فعليًا هو 

ال يتجاو  الصرف ما هو مرصود في المي انية، بالنسبة  ل  التدريب 
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الدا لي استفادوا مما هو موجود في البحرين من دورات بدو  مقابل، 

وأعتقد أ  عدد المتدربين الذين حضروا دورات دا لية هو نفسه أو قريب 

ورات كانت جدًا من عدد الذين حضروا في السنة السابقة، بفار  أ  الد

م. أما بالنسبة  ل  التدريب ال ارجي فقد 2016بدو  مقابل  ال  سنة 

 5دينارًا، وهو أكثر مما  71.630دينار، وقد صرف له  71.900رصد له 

صرف في السنوات السابقة، وفي رأيي أ  المقارنة يجب أ   كو  بين 

ما رصد وما صرف بما يعطي داللة وا حة عل  وجود رقابة صارمة عل  

المصروفات، في محاولة أال  كو  المصروفات الفعلية أكثر مما رصد 

 لها، وهذا ما أردت  و يحه، وشكرًا.   

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه ع. 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

 15المجلس عل  المستوى الرفيع  ئنهن شكرًا سيدي الرئيس، 

أيضًا األمانة العامة وجميع منتسبيها  ئاآلي و، ونهن ةشهادوحصوله عل  

عل  الجهد الكبير الذي يبذولونه، والذي يشعر به جميع اإل وة 

األعضاء. الفروقات التي بينتها لجنة الش و  المالية واالقتصادية 

ب صوص مستوى اإلنفا  في المجلس، وب صوص جودة التدريب بالنسبة 

 20ا راقيًا، وكوننا نتكلم عن األمانة العامة  ل  األعضاء حيث يعتبر  دريبً

والنظرة  ل  التطوير والتدريب وغير ذلك أود اإلشارة هنا  ل  أمر ــ ربما 

يفتقده المجلس ونتمن  أ   لتفت  ليه األمانة العامة كونها المعنية 

سنوات وهي مدة  4بمجريا ه ــ متعلق بالنواحي االجتماعية، فمنذ 

نشهد فعالية  تعلق بأعضاء المجلس أو أسرهم، عضويتي في المجلس لم 
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مثل هذه العالقات االجتماعية  مثل نوعًا من الرقي، من  ال   بني 

األمانة العامة احتفالية معينة في بداية دور االنعقاد، يتبادلو   اللها 

أطراف الحديث أو احتفالية  اصة بأسر األعضاء؛ إلحداث نوع من 

ء، حيث  نه مشهود لمعاليكم حبكم التقارب الفكري بين األعضا

 5للتقارب والتآلف، وهذه وجهة نظركم، وهذا نهجكم، وما نريده هو 

 لفتة كريمة منكم لألمانة العامة لتبني مثل هذه الفعاليات، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

األمين العام  شكرًا،  فضل األخ عبدالجليل  براهيم    طريف 

 10 . للمجلس

 

 م للمجلس:األمين العا

اسمح لي معالي الرئيس أ  أ وجه  شكرًا سيدي الرئيس، 

بالشكر الج يل لمعاليك ش صيًا عل  دعمك المتواصل لألمانة العامة 

 15ولكل برامجها وأنشطتها، ولتوجيها ك السديدة التي نسترشد بها دائمًا، 

والشكر موصو   ل  اإل وة أعضاء لجنة الش و  المالية واالقتصادية 

صو  أيضًا  ل    واني رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء، والشكر مو

األعضاء الذين ال يب لو  علينا أبدًا بالتوجيه والمالحظة، ونحن دائمًا 

تفضلو  به علينا من  وجيهات. في الحقيقة   عل  أ م االستعداد لتنفيذ ما

 20ما يريح هو أ  الجميع أكد مو وع التدريب، وأريد هنا أ  أؤكد 

تلم فيه المس ولية الوطنية حقيقة وهي أ  معالي الرئيس ومنذ أو  يوم اس

ـ  لنافي هذا المجلس أكد  أ  نولي التدريب أهمية ــ باعتبارنا جهة  دارية ـ

لن نب ل عليكم بأي »االهتمام الكبير، حيث قا  بالحرف الواحد: 

 ،«مبلغ  طلبونه من المي انية العامة يرصد للتدريب و هيئة الموظفين
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في الواقع أريد أ  أؤكد أننا ونحن استرشدنا بهذا التوجيه الكريم، و

ــ نعمد سنويًا  ل  و ع  طة  دريبية وكما  علمو  ــ في األمانة العامة 

متكاملة، وهذه ال طة كما  فضل معالي الرئيس وكما أشارت  ليها 

جودة التدريب، وفي الواقع واأل ت كريمة العباسي   كد دائمًا النوع 

 5يث وظفنا هذه ال برة في اكتسبنا  برة طويلة في مجا  التدريب، ح

 وجيه التدريب بالطريقة التي  نعكس  يجابًا عل  العمل وبيئته وعل  

اإلنتاجية وحجمها، و  الحمد بتوجيهات معالي الرئيس وبجهد اإل وة 

واأل وات العاملين في األمانة العامة لهذا المجلس ــ وهم أبناؤكم 

ا أ  نقطع أشواطًا و  وانكم الذين يعملو  بجد و  الص ــ استطعن

 10طويلة في هذا المجا . ال طة التدريبية دائمًا   ضع  ل  التقييم 

والتقويم، وأؤكد لكم يا   واني أننا نقوم دائمًا بمتابعة اإل وة الذين 

يلتحقو  بالتدريب؛ لنتأكد أ  ما استفادوا منه من مهارات  ال  

ابًا عل  العمل التحاقهم بالدورات التدريبية قد وُظفت بما ينعكس  يج

وحجمه ومستوى األداء في األمانة العامة. كما  فضل اإل وة نقوم 

 15بالتدريب عل  المستويين الدا لي وال ارجي، لذلك نصرف مبالغ لتدريب 

بدورات  دريبية في ال ار ، لحاقهم  موظفي األمانة العامة من  ال  

في  طوير  يها ل وربما  توافر العديد من الدورات التدريبية التي نحتا 

العمل في هذا المجلس في ال ار ، و   لم  توافر مثل هذه الدورات في 

الدا ل فإننا نلجأ  ل  التدريب ال ارجي وال نتردد أبدًا في ابتعاث 

 20الموظفين للتدريب، ولقد لوحظ أ  هناك مبالغ صرفت عل  التدريب 

الفرصة  ال ارجي. هناك أمر  ساء  عنه األخ أحمد الحداد، وأغتنم هذه

أل وجه بالشكر الج يل  ل  اإل وة المس ولين في معهد البحرين للتنمية 

السياسية، الذين يتعاونو  معنا  ل  أبعد الحدود، ولدينا معهم ا فاقيات 

 تجدد كل سنتين  قريبًا، وهذه اال فاقيات  تضمن العديد من البرامج، 
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موظفين في منها برامج عل  مستوى األعضاء، وبرامج عل  مستوى ال

األمانة العامة، وقد قمنا بتنفيذ برنامج الدعم البرلماني، حيث حضر 

عدد كبير من أصحاب السعادة األعضاء في هذه الدورات، وانته  هذا 

البرنامج، وبالتأكيد سنتعاو     شاء ا  مع معهد البحرين للتنمية 

 5هذه السياسية؛ لتكو  هناك برامج مماثلة لالستمرار في  نفيذ مثل 

البرامج عل  مستوى األعضاء. أما عل  مستوى األمانة العامة فقد قطعنا 

شوطًا طويالً ولم يبقَّ  ال القليل فيما يتعلق بالبرنامج المعتمد، ولكن 

بالتأكيد سيتواصل هذا البرنامج عل  المستويات كافة، و أكدوا 

الرئيس ــ دائمًا يا   واني أ  األمانة العامة ــ وبتوجيه كريم من معالي 

 10لن  قصر أبدًا في  عداد الموظفين و دريبهم من  ال   لحاقهم بدورات 

 دريبية متعددة فيما يتصل بعملهم، ولكم جميعًا كل الشكر 

 والتقدير، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس: 

 15ن نقطة، في السيا    تامًا لهذا المو وع أحببت أ  أبيّشكرًا،  

الذي يجب أ  نشكر فيه نالم فيه! فبدالً من أ  يقا     المجلس رشّد 

لماذا حقق المجلس فوائ ؟! أريد أ   يقا اإلنفا  فحقق فوائ ، 

أعطيكم نبذة بسيطة، منذ أ   سلمت رئاسة هذا المجلس كانت هناك 

 7د ما بين مي انية، وهذه المي انية عندما  قدم  ل  و ارة المالية   ا

 20في المي انية ل يادة الروا ب، وهناك  %3، فكما  عرفو  هناك %10و

 يادة أسعار وغير ذلك؛ وحت  نبق  في حدود  مكانية  مويل عمل 

بهذه ال يادة، ومنذ أ  استلمت رئاسة هذا المجلس  درالمجلس نق

والمي انية لم  ُ اد  يادة كبيرة  ال أ  لدي طموحات كبيرة بشأ  صرف 

المبالغ، فقد جاء مشروع المجلس الوطني بتوجيه من جاللة الملك  هذه
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في السنة ليكو  معلمًا كبيرًا، وكا  يفترض أ  ينتهي هذا المجلس  

القادمة أو التي بعدها، وبالتالي ال داعي  ل  صرف هذه األموا  من 

مبالغ معتمدة عل  مشاريع، فتوقفنا عن صرف هذه المبالغ عل  أسا  

 أ ر  ،الوطني سيوفر اإلمكانيات كافة التي نحن بصددهاأ  المجلس 

 5المجلس الوطني نظرًا  ل  الظروف المالية التي  عرفونها جميعًا، 

ولكنني عندما جئت  ل  هذا المجلس واألخ األمين العام أمامكم اآل ، 

واأل ت كريمة العباسي موجودة أيضًا، حيث  نني لكثرة طلبي لها في 

ي عليها قالت  نني كررت المو وع أكثر من المكتب و كرار كالم

ا لت أكرر عليهم ذلك وأقو  لهم  ننا م  منو  عل  معشرين مرة، و

 10الما  العام، ويجب أ  يصرف كل دينار في مكانه الصحيح، وبالتالي 

 ذا أرد م أ   بدأوا بترشيد اإلنفا  فهو بالمحافظة عل  صرف هذه 

وا أفابد   بدأوا بهذا المو وع المبالغ بالشكل السليم، و ذا أرد م أ

بالرئيس، وال  دعونه ي الف أبدًا، و ذا  الف فقولوا له  نك  الفت، 

ألنه رئيس، قلت لها  دكم  جراء أي وال   افوا من ا  اذ الرئيس 

 15ذلك أكثر من مرة وقالت  نها فهمت  مامًا ذلك. ولذلك أنا أقو  لكم 

ير الذي وفرناه هو نتيجة  ننا حافظنا عل  هذا الما  العام، والتوف

للترشيد وليس ل يادة التقديرات، فعل  هذا األسا  أننا عندما احتجنا 

 ل  التطوير بعد وقف بناء المجلس الوطني وجدنا أ  هناك فوائ  

 ساعدنا عل  هذا التطوير، فاطمئنوا يا   وا  بأننا نسير عل  الطريق 

 20ينو  عل  هذا الما  الصحيح، وأ من لكم أننا ــ    شاء ا  ــ أم

العام، وأ  السياسة المالية سوف  ستمر كما هي، وبالتالي أنا مر اح 

في هذه الجلسة لعرض الحساب ال تامي للمجلس، و ستطيعو  التأكد 

من كل صغيرة وكبيرة فيه، ولو أردنا صرف المي انيات والفوائ  

 كلها لكا  هناك مجا  كبير للهدر والضياع، وبالتالي ــ كما 
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يقولو  ــ عند الحاجة نبحث عن هذا الما . ال أريد أ  أستطرد في 

الحديث ولكن أود أ  أطمئنكم بأننا سوف نكو  عند حسن ظنكم 

وثقتكم وأيضًا بالنسبة  ل  األمانة العامة، وهم حريصو  عل  مناقشتنا 

حت  في أبسط األمور، فربما بع  اإل وا  يعتر و  في بع  األمور 

 5ية ال يُصرف دينار واحد من هذا المجلس في غير مكانه ولكن في النها

الصحيح. أ يرًا أود أ  أشكر اللجنة عل   قريرها، وأشكركم عل  

مدا ال كم، وأي أمر لديكم يُحسن من أدائنا فالمجا  مفتوح لكم. 

انات البياآل  لم يبقَّ لدينا  ال التصويت عل   وصية اللجنة بالموافقة عل  

ديسمبر  31لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في  المالية ال تامية

 10 م، فهل يوافق المجلس عل   وصية اللجنة؟ 2016

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15وقبل رفع الجلسة لدينا  قرير وفد الشعبة البرلمانية  . ذ  يقر ذلك 

لمملكة البحرين بشأ  المشاركة في اجتماعات الجمعية السادسة 

والثالثين بعد المائة لال حاد البرلماني الدولي واالجتماعات ذات الصلة، 

 الشعبية،  ال  الفترة منالدي  جبنالمنعقدة بدكا عاصمة جمهورية 

م. و قرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين 2017 بريل  5  ل  1

 20بشأ  المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية باالقتصاد والتنمية 

المستدامة في الجمعية البرلمانية اآلسيوية، المنعقدة بالمنامة عاصمة 

م. فهل هناك 2017 بريل  26  ل  25مملكة البحرين،  ال  الفترة من 

 مالحظات عليهما؟
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 (ال توجد مالحظات)

 

 :الرئيـــــــــــــــس

هذه  بهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدو  أعما  

 5 . شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. الجلسة

 

 

 (ظهرًا 1:10)رفعت الجلسة عند الساعة 
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 رئيس مجلس الشورى  الشورىاألمين العام لمجلس 

 

 


