كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

 - 3السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

01

 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
- 0السيد عبداهلل عبداللطيف حممد الوكيل املساعد للثروة البحرية.
- 3السيد عبداحلي صاحل حممود املستشار القانوني.

05

كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،و الســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هياـــة املستشـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هياـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام 31
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة احلاديــة والــثالثني مــن دور
االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء 35
األعضــاء املعت ـ رين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .فضــل األ عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركا ه ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعت ر عن حضور هـ اجللسـة كـل مـن أصـحاب
السعادة األعضاء :الدكتورة بهية جواد اجلشي ،وعلـي عبدالرضـا العصـفور،
وحممد هادي أمحد احللواجي لظرف صـحي ،ولولـوة صـاحل العوضـي لظـرف 5
خــا  ،وعبــدالرمحن إبــراهيم عبدالســالم ،والســيد ضــياء

ي ـ املوســوي،

والدكتورة نـدى عبـاح حفـاظ ،والسـيد حبيـب مكـي هاشـم ،ومحـد مبـار
النعيمي ،وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج اململكة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلا

بالتصديق عل

مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هنا مالحظات عليها؟
05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
األخت لولوة العوضي أرسلت إلينا مالحظا ها عل مضبطة اجللسة
السابقة مكتوبة ،وإن شاء اهلل سنقوم بتدوين مالحظا ها عل املضبطة

السابقة .إذن قر املضبطة مبا سيجرى عليها من عديل .هنا بيان مبناسبة 31
ياح انعقاد مؤمتر رابطة جمالس الشيو والشورى واجملالس املماثلة يف
إفريقيا والعامل العربي يف مملكة البحرين .فضل األ عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس بقراء ه.
35

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة ياح انعقاد
مؤمتر رابطة جمالس الشيو والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل
العربي يف مملكة البحرين :مبناسبة ياح انعقاد املؤمتر السابع لرابطة
جمالس الشيو والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العربي،

واالجتماع الثامن جمللسها لعام 3103م ال ي عقد يف مملكة البحرين خالل 31
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الفرتة من  32إىل  39مايو 3103م؛ يسر جملس الشورى أن يعرب عن خالص
شكر وعظيم امتنانه ملقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيس
آل خليفة عاهل البالد املفدى ،ولصاحب السمو امللكي األمري خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،ولصاحب السمو امللكي األمري
سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعل النائب األول لرئيس 5
جملس الوزراء ،عل

دعمهم الكبري والتسهيالت الالحمدودة الحتضان

مملكة البحرين ألعمال مؤمتر رابطة جمالس الشيو والشورى واجملالس
املماثلة يف إفريقيا والعامل العربي .كما يعرب اجمللس عن إشاد ه بالقرارات
والتوصيات اليت خرج بها املؤمتر ،واليت جاء عل رأسها اإلدانة الصر ة ملا
تعرض له مملكة البحرين من مظاهر التدخل اإليراني يف الشؤون الداخلية01 ،
مؤكدًا أن ه

القرارات والتوصيات سهم يف دعم و عزيز الروابط بني

الدول ،و رسيخ عالقات التعاون مع مؤسسا ها الدستورية ،منوهًا
بانعكاسا ها اإلجيابية عل جممل العالقات اخلليجية اإلفريقية بشكل
عام ،والبحرينية اإلفريقية بشكل خا ؛ كما ال يفوت اجمللس اإلشادة
بتسلم مملكة البحرين رئاسة الرابطة للدورة احلالية ،ومن املؤمل أن حتمل 05
ه

الدورة مزيدًا من العمل املشرت

لتحقيق أهداف و طلعات الدول

األعضاء ،عرب التعاون املشرت يف اجملال التشريعي ،بالشكل ال ي يفضي
إىل االستفادة من اخلربات والتجارب العريقة اليت وصلت إليها الدول
والربملانات ،مبا يسهم يف بناء عالقات متميزة مبنية عل التنسيق واالحرتام
املتبادل .ويف ه ا الصدد يعرب جملس الشورى عن خالص شكر و قدير 31
للوزارات واجلهات الرمسية عل ما قدمته من سهيالت للمؤمتر ،وك لك
للجان التحضريية والفرعية من أصحاب السعادة األعضاء ،ومنتسيب األمانة
العامة جمللس الشورى ،ووسائل اإلعالم اليت عملت جبهد كبري ،وما جسّد ه
من حس وطين عالٍ ،كان له الدور الكبري يف إياح ه ا احلدث ،وإظهار
باملستوى ال ي يليق واملكانة املتميزة اليت تمتع بها مملكة البحرين35 ،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أود أن أعرب عن شكري و قديري 5
للجهود املب ولة من قبل رئيس اللجنة التحضريية األ الدكتور الشيخ خالد
آل خليفة ،واألخت الدكتورة فوزية اجليب ومن معها ،ومن قسم املراسم
والتشريفات األ ياسر العسم ومن معه ،واإلخوة يف شؤون األعضاء ،ومجيع
موظفي اجمللس ،أشكرهم عل اجلهود اليت ب لوها لنجاح ه ا املؤمتر،
01

فلهم جزيل الشكر والتقدير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت منرية عيس بن هندي.
05

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أبار

ملعاليكم عل رئاسة املؤمتر،

وه ا شرف عظيم لنا مجيعًا ،وأسأل اهلل أن يثبت خطا عل طريق اخلري.
كما أشكر اجلميع ال ين ساهموا يف إياح ه ا املؤمتر ال ي أسعدنا
مجيعًا ،صحيح أنين مل أكن من منظمي ه ا املؤمتر ولكننا كنا معهم
بروحنا وإحساسنا ،وقد أسعدنا كل ياح قدمه أي شخص من قبلكم31 ،
وخاصة أننا جلسنا مع الوفود ومسعنا منهم كل الشكر والتقدير لكم،
وكان الشكر يظهر يف عيونهم لنا ،فشكرًا لكم مجيعًا.

الرئيـــــــــــــــس:
35

شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأنا بدوري أشكر حضرة صاحب اجلاللة
امللك محد بن عيس آل خليفة ملك البحرين املفدى عل رعايته هل ا املؤمتر
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واستضافته يف البحرين ،وصاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس جملس الوزراء عل اهتمامه البالغ ورعايته الستقبال رؤساء
الوفود واجملالس يف دول الرابطة ،مما انعكس إجيابًا عل ياح ه ا
املؤمتر ،وكان حمل قدير و ثمني من رؤساء جمالس الشيو والشورى
واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العربي ،وكان شكرهم و قديرهم 5
وإعجابهم باملؤمتر متواصالً عل مدى اليومني مدة املؤمتر ،والشكر موصول
أيضًا لصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعل النائب األول لرئيس جملس الوزراء .كما نبار ملعاليكم عل
رئاستكم هل الرابطة ،اليت أخ ت بعد عشر سنوات أو أكثر دورًا مهمًا يف
وثيق العالقات بني الدول املنطوية حتت دول إفريقيا والعامل العربي ،مما 01
يسهم يف زيادة العالقات التجارية والثقافية واالقتصادية واإلنسانية بني ه
الدول ،وشكرًا.

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

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف املقام األول الشكر مرفوع إىل معاليكم
عل دعو كم أعضاء ه

الرابطة إىل عقد املؤمتر يف البحرين ،والشكر

مرفوع أيضًا إىل إخواننا يف اللجنة التنظيمية وإىل إخواننا مجيعًا يف األمانة 31
العامة ،ألنهم عملوا خالل الشهرين املاضيني جبد لتنظيم عقد ه ا املؤمتر،
وأثبتوا اجلدارة يف إدارة و نظيم مثل ه املؤمترات ،كما أننا نرفع هانينا
إىل معاليكم عل رئاسة ه الرابطة هل ا العام ،وشكرًا.
35

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

ما انته إليه جملس

النواب حول التالي :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()03
لسنة 0995م بشأن نظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة5 .
وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية.ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )00لسنة 0996م .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض 01
أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0996م( ،يف
شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر حلم اخلنزير) .واملعد
يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب .وقد متت إحالته إىل جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية
05

والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلا
التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبياة خبصو

مبناقشة

مشروع قانون بشأن

نظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 31
املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري
مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف 35
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )101

01

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بتاريخ  6مارح 3103م أرسل معالي رئيس 05
اجمللس خطابًا إىل رئيس جلنة املرافق العامة والبياة إلعادة دراسة مشروع
قانون بشأن نظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ،وذلك بناء عل
قرار اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املنعقدة بتاريخ  2مارح 3103م.
ومبوجب ه ا الطلب ،عقدت جلنة املرافق العامة والبياة اجتماعيها احلادي
عشر والثاني عشر إلعادة دراسة املشروع امل كور ،وإعداد قريرها 31
التكميلي بشأنه ،ويف ه ا الصدد يسرني أن أ قدم جبزيل الشكر إىل
سعادة الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلديات والتخطيط
العمراني وفريق عمل الوزارة ،واجمللس األعل للبياة عل ما أبدو من عاون
كبري مع اللجنة ،األمر ال ي ساعد عل حنو كبري يف التوصل إىل وافقات
لصياغة التعديالت املقرتحة يف مواد مشروع القانون .سيدي الرئيس ،بعد 35
مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون انتهت اللجنة إىل ما يلي :أوالً:
عديل الديباجة نظرًا إىل صدور املرسوم بقانون رقم  25لسنة 3103م بتعديل
املادة ( )0من املرسوم بقانون رقم ( )31لسنة 3113م بشأن نظيم صيد
واستغالل ومحاية الثروة البحرية ،واملرسوم بقانون رقم ( )29لسنة 3103م
بإنشاء و نظيم اجمللس األعل للبياة .ثانيًا :عديل املادة رقم ( )0عل النحو 31
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املوضح يف التقرير ،نظرًا إىل أن عليق إصدار القرار مبوافقة اجمللس البلدي
قد يعيق سرعة إصدار الرتخيص .وأوصت اللجنة ك لك بتغيري مسم الوزير
املختص بشؤون البلديات إىل الوزير املسؤول يف املشروع بقانون ،وذلك لعدم
ار باط اجلهة املسؤولة عن صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية بوزارة
شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد صدور املرسوم بقانون رقم (5 )29
لسنة 3103م بإنشاء و نظيم اجمللس األعل للبياة ،إضافة إىل احتمالية غيري
ه ا االر باط مستقبالً .علما بأن اجمللس ينتهج ه ا النهج يف مجيع مشروعات
القوانني املماثلة .ثالثًا :فيما يتعلق باملادة رقم ( 2 :6بعد إعادة الرتقيم) ،ار أت
اللجنة ختفيض العقوبة املقررة ملخالفة ه ا القانون نظرًا إىل قناعتها بأنها
عقوبة مبالغ فيها .رابعًا :أكدت اللجنة ك لك ضرورة احتساب سعر املرت 01
املكعب من الرمال البحرية املستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه،
ويتم حتديد لك القيمة بقرار من الوزير املسؤول بعد موافقة جملس الوزراء،
و ؤول حصيلة البيع إىل اخلزانة العامة للدولة ،وجيوز هلا ختصيص جزء من
ه احلصيلة بنسبة ال زيد عل  %0للصناديق املالية ذات الشأن بدعم قطاع
الصيد ومحاية البياة وذلك ألنه ــ حبسب ما را اللجنة ــ ال ميكن بيع الرمال 05
من قبل من سيقوم باستخراجها بالقيمة السوقية هلا من دون وجود هامش
ربح ،وذلك ألن سعرية الرمال قوم عل اعتبارات كثرية ،من بينها مراعاة
األسعار السائدة يف السوق ،وأغراض استخدامها .خامسًا :استحدثت اللجنة
مواد جديدة تعلق بسلطة رفض منح الرتخيص وإلغائه يف حالة عدم استيفاء
الشروط املنصو

عليها يف ه ا القانون وك لك التعويض عن األضرار اليت 31

قد حتدث من جراء ممارسة ه ا النشاط .وبعد االطالع عل االقرتاحات
املقدمة من أصحاب السعادة األعضاء ،ومرئيات وزارة شؤون البلديات
والتخطيط العمراني ،باإلضافة إىل رأي املستشارين القانونيني لشؤون اللجان
باجمللس ،فقد خلصت اللجنة إىل التوصية باملوافقة عل مشروع القانون من
حيث املبدأ وذلك حتقيقًا لألهداف التالية :أوالً :أن مشروع القانون امل كور 35
سيضع موضع التنفي قرار جملس النواب بشأن وصيات جلنة التحقيق
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الربملانية بشأن التجاوزات الواقعة عل البحر والسواحل بفعل الدفان (الردم)
يف املناطق البحرية يف البحرين .ثانيًا :أن عملية استخراج الرمل البحري
ستكون مبوجب ه ا التشريع حتت اإلشراف املباشر للدولة .ثالثًا :زيادة
موارد خزينة الدولة عن طريق أيلولة املال املتحصل من ه العملية إىل اخلزانة
العامة .رابعًا :خضوع عملية استخراج الرمل البحري لرقابة ديوان الرقابة 5
املالية واإلدارية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ فضل األ مجعة حممد الكعيب.
01

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد أولت مملكة البحرين البياة عناية
واهتمامًا كبريين ،حيث نصت املادة التاسعة الفقرة (ج) من الدستور عل أن
أخ الدولة التدابري الالزمة لصيانة البياة واحلفاظ عل احلياة الفطرية ،ألن
احلفاظ عل البياة مر بط ار باطًا وثيقًا بإدارة واستغالل الثروات الطبيعية من 05
جانب الدولة عل النحو ال ي ال يضر بالبياة ويف الوقت ذا ه

قق النمو

االقتصادي املطلوب؛ وال خيف عليكم أن الرمال البحرية عد من الثروات
الوطنية اليت جتب احملافظة عليها ،و نظيم عملية استخراجها وبيعها؛ كما
أن العديد من الدول أولت عملية استخراج وبيع الرمال اهتمامًا شديدًا،
ورعاية خاصة ،ملا هل

الثروة الوطنية من أهمية يف دعم اقتصاد الدولة31 ،

و أثريها عل البياة البحرية .ل لك جاء ه ا املشروع بقانون بشأن نظيم عملية
استخراج الرمال البحرية وبيعها ليحقق األهداف التالية :أوالً :نظيم عملية
استخراج الرمال البحرية وبيعها .ثانيًا :اإلشراف املباشر من الدولة عل عملية
استخراج الرمال البحرية وبيعها .ثالثًا :حتديد اجلهة املختصة والوزير املسؤول
عن ه

العملية .رابعًا :دعم إيرادات الدولة من حصيلة بيع الرمال البحرية35 .

خامسًا :احملافظة عل البياة من االستخراج العشوائي للرمال .و أسيسًا عل
ما قدم فإن مشروع القانون سيؤدي إىل نظيم عملية استخراج الرمال وبيعها
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وفق ضوابط صارمة ،وحتت إشراف الدولة ،يف سبيل احملافظة عل احلياة
البحرية وحتقيق االستفادة القصوى من الرمال املباعة يف دعم خزينة الدولة،
كما سيحدد اجلهة املسؤولة عن ه العملية والوزير املسؤول لكي كون
العملية خاضعة للرقابة واملساءلة .وال يسعين إال أن أ وجه بوافر الشكر
والتقدير إىل أعضاء اللجنة املوقرة عل اجلهد ال ي ب لو يف سبيل إعداد 5
قرير اللجنة عل النحو املعروض عل معاليكم ،كما أ وجه بالشكر إىل
سعادة الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلديات والتخطيط
العمراني ،وممثلي الوزارة واهلياة العامة حلماية الثروة البحرية والبياة واحلياة
الفطرية ،كما أ وجه بالشكر إىل املستشارين القانونيني وأمانة سر اللجنة
01

ملا ب لو من جهود يف إعداد وصياغة مشروع القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ سعود عبدالعزيز كانو.
05

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤاالن أعتقد أن اللجنة بإمكانها أن
جتيبين عنهما ،وهما :هل هنا
احتساب ه

أي أثري عل قطاع املقاوالت والبناء بعد

الرسوم املتوقعة؟ وكيف سيتم احتسابها؟ حنن نتكلم عن

السوق واملواد املتوافرة فيه ،ولكن ما هي اآللية؟! حنتاج إىل وضيح هل ين
31

السؤالني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.
35

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما نتطرق إىل مواد القانون سوف نتطرق
إىل املادة اليت حتدد كيفية حتديد سعرية الرمال ،وميكن مناقشة ه ا
املوضوع يف حينه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة كان لدي السؤال نفسه ال ي 5
طرحه األ سعود كانو .وأود أن أوجه الشكر إىل اللجنة ،فهنا
كبري يف إعادة صياغة ه ا القانون ،القانون ال ي أ

جهد

من اإلخوة النواب

كان بشكل مغاير متامًا للقانون املعروض أمامنا اآلن ،وأنا أعتقد أن اجلهد
الكبرية و(احلرفنة) الكبرية يف صياغة مواد القانون كلها ثبت أن ه ا
اجمللس فعالً ال يرت شاردة وال واردة إال وينظر فيها بعني فاحصة .أعتقد أن 01
ما كُتِبَ من مواد جديدة يف ه ا القانون أحكمته اللجنة بشكل جيد،
وأعتقد أنها سوف سهّل عملية طبيقه يف املستقبل ،ولكين أيضًا أشار
األ سعود كانو السؤال املتعلق بكيف سيتم احتساب الرسوم وكيفية
احتساب الكميات ومدى سهولة ذلك؟ حنن ال نريد أن نكتب قانونًا نعجز
عن طبيقه من الناحية العملية ،وعليه حنن حنتاج إىل أن نسمع من سعادة األ

05

الوزير ،ومن اإلخوان يف اللجنة عن كيفية طريقة االحتساب ،وبال ات حول
ما إذا كان ه ا االحتساب سوف يشمل فقط الرمال املستخرجة أو حت
الدفان املستخدم لدفان املناطق البحرية لألراضي والعقارات وغريها؛ حنتاج
أن نستمع إلجابة عن ه ا التساؤل .أكرر شكري لإلخوة يف اللجنة عل
31

جهدهم الكبري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
35

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال يقول :هل أُجريت دراسة اقتصادية
عل ما هو أثري طبيق ه ا القانون ،وخصوصًا أن هنا

غيّرًا يف العالقة بني

األطراف املتعاملة يف ه ا اجملال فيما يتعلق بوضع السعر للرمال؟ ثم إن
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السعر ــ كما ذكر يف نصو

القانون ــ يوضع بناء عل سعر السوق ،ويبدو

أن السوق هو سوق احتكار ،ألن البائع هو جهة واحدة وهي الدولة ،الدولة
هي اليت بيع الرمل للمنتجني أو املستخرجني ،فهنا احتكار ،وال ي يضع
السعر جهة واحدة ،وهي جهة حمتكرة ،وهي واضعة السعر ،فكيف
يكون سعر السوق؟! ال يوجد سوق ،هنا احتكار هل السلعة ويتم بيعها 5
بسعر موضوع من قبل الدولة ،وال يوجد أي معيار سوقي لوضع السعر،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،فضل األ سعود عبدالعزيز كانو.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤالي األول مل جيب عنه األ مقرر اللجنة.
05

الرئيـــــــــــــــس:
قال إنه سيجيب عنه عندما ندخل يف مناقشة املواد ،وبال ات املادة
املتعلقة بتحديد األسعار .واجلواب بسيط ،لنرت الرمال اآلن ،إذا زاد سعر
األمسنت واحلديد واخلشب ألن يزيد سعر املقاول؟!

31

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
ه ا ما أسأل عنه.

الرئيـــــــــــــــس:
إذا زاد سعر الرمال فسيزيد سعر املقاول .فضلي األخت دالل جاسم
35

الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،استفسار األ سعود كانو كان حمل اعتبار
وبال ات فيما يتعلق مبجال البناء ال ي يكون موجهًا إىل األفراد ،ولكين
وجدتُ أنه يف نص املادة  5ستتم مراعاة ه ا األمر باعتبار أن نص املادة حمدد 31
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باعتبارات القيمة السوقية وأغراض االستخدام؛ وأعتقد أننا عندما نناقش
املادة  5ــ بصفتنا مشرعني ــ البد أن نوضح أنه جيب ــ عندما يتم حتديد
الرسوم بناء عل قرار من الوزير ويتم رفعها إىل جملس الوزراء حبسب اآللية
املوجودة يف املادة ــ األخ يف االعتبار مت ما كان استخراج ه الرمال من
5

أجل بناء فلل خاصة بأفراد من املواطنني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟
01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن سننتقل إىل مناقشة مواد املشروع مادة مادة ،فضل األ مقرر
اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
الديباجة :وصي اللجنة باملوافقة عل الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر الديباجة بتعديل اللجنة .يا إخوان هنا نقطة قانونية تعلق
بأنه يف اجللسة اليت مت فيها إعادة مشروع القانون إىل اللجنة اختلف اإلخوان
حول هل مت التصويت عل مشروع القانون من حيث املبدأ أم ال ،وهم غري
متأكدين ،وبالتالي سوف نصوت مرة أخرى ،وإذا مت التصويت يف املرة األوىل 5
فه ا أكيد املؤكَّد ،وإذا مل يتم فسنكون قد استوفينا اجلانب القانوني،
فهل يوافق اجمللس عل مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .ونتابع مناقشة مواد مادة مادة.
فضل األ مقرر اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتأكيد فقط يا سيدي الرئيس ،حنن قمنا
بالتصويت عل مشروع القانون من حيث املبدأ يف جلسة سابقة ألن اجمللس
خاض يف مناقشة املواد مادة مادة ،وحني وصولنا إىل املادة رقم  3مت وجيه
اجمللس إىل إعادة املشروع بالكامل إىل اللجنة .املادة ( :)0البند  :0وصي

31

اللجنة باملوافقة عل ه ا البند بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت عل ه

املادة بندًا بندًا .هل هنا

مالحظات عل ه ا

البند؟ فضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
35

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،رمبا كون اللجنة حمقة يف عدم إدماج أو
مشول اجمللس البلدي املختص يف منح الرتاخيص ،ولكنين متنيت لو
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استحدثت اللجنة فقرة إضافية أيضًا إلشرا

اجملالس البلدية يف حتديد

املناطق اليت ميكن استخراج الرمال البحرية منها حت

كون هنا رقابة

أمشل وأوسع يف ه ا النشاط ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص الوارد من احلكومة كان فيه دور
رئيسي للمجالس البلدية فيما يتعلق باملوافقة عل الرتخيص .وهنا أ ينا إىل 01
أخ الرأي فقط ،وبالتالي أعتقد أن أخ الرأي غري ملزم للوزير املعين.
والسؤال هنا هو :ملاذا انتقلنا من الدور الرئيسي للمجلس البلدي إىل أخ رأي
ه ا اجمللس فقط ،وهو رأي غري ملزم يف نهاية املطاف؟! هل احملافظة عل
الرمال البحرية يف املناطق اجلغرافية احملاذية للبلديات من صالحيات اجمللس
البلدي أم ال؟ إذا كانت ضمن صالحيات اجمللس البلدي فأنا أعتقد أنه من 05
اخلطأ سحب ه

الصالحية منهم .ألن هنا

إجراءات حمددة يف قانون

اجملالس البلدية ،إذا اختلف اجمللس فيها مع الوزير يلجأ إىل جملس الوزراء
للبت يف ه ا القرار ...إخل .وبالتالي إذا كانت املناطق البحرية احملاذية
ملناطقهم قع ضمن صالحيات اجملالس البلدية؛ ففي اعتقادي أنه من غري
املنصف أن نقلل من شأن ه اجملالس ونسحب منهم ه الصالحية ،يف حني 31
أنه إذا حصل أي خالف بني الوزير املعين واجمللس فبإمكانهم اللجوء إىل
جملس الوزراء الختاذ القرار الصحيح ،وأعتقد أن القانون يعطي اجمللس لك
الصالحية ،كما أعتقد أنك يا سيدي الرئيس أدرى ب لك ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أ فق مع رأي اللجنة بعدم األخ مبا اجته
إليه اإلخوان يف جملس النواب باعتبار أن كون موافقة اجمللس البلدي أمرًا
إلزاميًّا ،والنص املقرتح من اللجنة هو أن يتم أخ رأيهم ،مبا يعين أنهم حت
إذا مل يوافقوا فه ا القرار غري ملزم للوزير .ه ا التوجه من اللجنة صحيح 5
باعتبار أن االختصاصات املناطة باجمللس البلدي وفق القانون رقم  35بشأن
االختصاصات ،ولكن أعطاهم القانون

البلديات مل يكن من ضمنها ه

حق االقرتاح وإصدار القرارات يف جماالت معينة ال يدخل ضمنها مثل ه ا
االختصا  .وحت املادة  31من القانون املنظم لعمل اجمللس البلدي أعطت
للوزير املختص ــ يف حالة إصدار قرارات أو نظيم معني جياوز حدود 01
االختصا

ــ حق االعرتاض عل ه القرارات الصادرة؛ ول لك أنا أ فق مع

رأي اللجنة .ومسألة عليقه عل شرط ــ فيما يتعلق مبوافقة اجملالس البلدية ــ
سيكون فيها عطيل كبري يف الوقت ذا ه يف ه ا اجملال .ليس هنا

أي

مساح بعمل اجمللس البلدي ،وهنا اختصاصات واسعة يف جماال هم ،وحت
إذا أردنا سلب ه ا االختصا  ،فال ميكن أن يُسلب اختصا
عديل ه ا االختصا

من دون 05

يف القانون ال ي يُحدد ويُنظم مباشرة االختصاصات

للمجالس البلدية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أُثين عل كالم األخت دالل الزايد ،وأُؤيد
قرار اللجنة بصياغة البند رقم  .0إن اخلوف من كون ه ا املوضوع موضوعًا
فنيًا واجملالس البلدية قد دخلنا يف جتاذبات سياسية حنن يف غن ً عنها35 ،
وه ا املوضوع يتعلق بالبحر وباستخراج الرمال ،وهو موضوع فين حبت
بالدرجة األوىل .ول لك أعتقد أن الصياغة كما جاءت من اللجنة صياغة
حمكمة و ؤدي الغرض ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل البند رقم  0من املادة  0بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .وننتقل إىل البند التالي من ه
املادة ،فضل األ مقرر اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)0البند  :3وصي اللجنة باستحداث ه ا البند بالصيغة الواردة
يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ا البند؟ فضلي األخت رباب عبدالنيب 31
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أوافق عل نص البند يف مسألة احلظر
فقط ،ولكن ربط مسألة التصدير مبوافقة الوزير يف ظل شح الرمال يف 35
البحرين ،أعتقد أن فيه احتمالية ــ وليع رني معالي الوزير ألنين أ كلم عن
الوزير بصفته ــ لفتح جمال الفساد يف ه ا املوضوع بدرجة كبرية ،وأعتقد
أنه من املفرتض أن يكون احلظر عامًا ،إال إذا كان بيع ه الرمال للخارج
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()36

3103/6/3م

املضبطة 30

يُشكل ثروة قومية صب يف إيرادات الدولة ،أي سوف يدخل عل الدولة
إيرادات كبرية ،ألننا نعلم أن الرمال من املمكن أن ُباع ألن فيها مواد قد
در عل البحرين الكثري .أنا أوجه كالمي إىل سعادة الوزير خبصو

ه ا

املوضوع ،إذا كانت رمالنا رماالً عادية وال ميكن أن در علينا دخالً،
فأعتقد أنه من املفرتض أن يكون احلظر عامًا ،ألننا أوىل به

الرمال5 ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة أخ ت يف االعتبار ه ا املوضوع،
ولكن مملكة البحرين جزءًا من منظومة دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية ،وار أينا أن احلظر املطلق يف ه ا اخلصو

مل يكن يف صاحل

مملكة البحرين ،حيث إن مملكة البحرين ستورد رماالً من دول جماورة 05
وشقيقة ،وبالتالي قد نواجه باملعاملة باملثل ،ل ا ركنا األمر ملعالي الوزير
ألخ ه ا املوضوع يف االعتبار ،ويكون احلظر حظرًا خاصًا وليس عامًا،
وذلك العتبارات ــ كما ذكرت ــ قوانني أخرى مشابهة واملعاملة باملثل من دول
اجلوار ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ خليل إبراهيم ال وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،يف البداية أشكر اللجنة 35
عل إعادة صياغة مواد ه ا املشروع ،وأهناهم عل دقتهم .لدينا مثل يف
البحرين يقول( :قال داوها ربى ،قال قصها قال ربى) ،فنحن اليوم نضع
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عباًا كبريًا عل الوزير املختص ،وأنا أعتقد أنه من األوىل أن يكون احلظر
حظرًا با ًا .رغم احرتامي لوجهة نظر األ مقرر اللجنة إال أن ه ا األمر

تاج

فعالً إىل حزم يف ه ا املوضوع ،وأشكر اللجنة مرة أخرى عل استجابتها،
وال نريد أن نلقي العبء الكبري عل الوزير ألن لديه من املسؤوليات ما هو
5

كفيل بها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما جاء به املقرر من رأي اللجنة بالسماح
بالتصدير مبوافقة سعادة الوزير هو الصحيح ،ألننا يف مملكة البحرين
أكثر الرمال ــ والرمال الزراعية خاصة ــ ومواد البناء (الكنكري
واألمسنت) نستوردها من دول اجلوار ،فوضع حظر يف القانون عل التصدير

إىل دول اجلوار سوف يرت ب عليه املعاملة باملثل .إذا كان الرمل الزراعي 05
نستورد من اجلوار ــ دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ــ وإذا كان
«الكنكري» أيضًا يُستورد من دول جملس التعاون ،فنحن ار أينا أن وضع
مادة حتظر صدير بالكامل لن يكون عادالً بالنسبة إىل الدول اليت
ساعدنا يف التصدير ،و ُساعدنا من ذات نفسها ،وخصوصًا بالنسبة إىل
الرمل الزراعي ال ي أخ عليه رسومًا رمزية فقط ،و كون كل كلفته يف 31
النقل إىل مملكة البحرين .ه ا هو رأي اللجنة ،حيث ار أت أن ضع خمرجًا
قانونيًا لسعادة الوزير حبيث يكون هو املسؤول عن نظيم ه

العملية،

وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أ فؤاد ،بعض دول اجلوار منعت صدير الرمال ،فاملسألة
مصلحة وطنية ،ومل ستثن؛ عل كلٍ ه

وجهة نظر .فضلي األخت رباب

عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصو

اإلخوان ال ي كلموا عن شرط

املعاملة باملثل ،أنا أعتقد أن دولة مثل اململكة العربية السعودية متلك ثروات
هائلة من الرمال ،وإذا كانت ستصدر ،فبالنسبة إليها ه ا أمر عادي،
ولكننا نتكلم عن مملكة البحرين ،بلد صغري وإمكانيا ه بالنسبة إىل 5
الرمال جدًا حمدودة ،وأعتقد أننا كي حنافظ عل ه

الثروة جيب منع

صديرها ،وجيب أال ندخل يف موضوع شرط املعاملة باملثل ألننا ال منلك
مقاييس املعاملة باملثل أساسًا .فعل سبيل املثال مسألة بيع العقارات وأحقية
متلك دول اجلوار بالنسبة إىل العقارات ،ففي اململكة العربية السعودية وجد
مناطق معينة متنع فيها بيع األراضي والعقارات لغري املواطنني ،ألن ه

01

املناطق عترب من املناطق اليت در ثروة عليها مثل مكة املكرمة .وبالتالي
أعتقد أننا ــ نظرًا إىل إمكانيا نا احملدودة ــ من املفرتض أن يكون لدينا
حظر عام بالنسبة إىل ه ا املوضوع ،وشكرًا.
05

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

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،أقرتح أن يتم غيري عبارة «مبوافقة الوزير» إىل 31
«مبوافقة جملس الوزراء» ،فالغرض من التصدير هو أن هنا بعض املشاريع
املشرتكة االسرتا يجية اليت تطلب استخدام بعض الرمال لتنفي مثل ه
املشاريع يف املستقبل ،وبالتالي قد حنتاج إىل صدير ه

الرمال الستخدام

ه املشاريع االسرتا يجية املشرتكة بني دول اجلوار .ولكن نقرتح أن يكون
35

مبوافقة جملس الوزراء؛ ألنه قرار اسرتا يجي سياسي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصو

موضوع حظر صدير الرمال،

أعتقد أن البند األول يتحدث عن الرمال البحرية ،وهنا حنن أطلقنا صدير
الرمال من دون أن حندد إن كانت رمال حبرية أو برية ،حيث إن البند  0من
املادة  0يقول « :ظر استخراج الرمال البحرية ،»...وبالتالي ما نتحدث عنه 5
هو نظيم الرمال البحرية ،وموجبات عدم صدير الرمال البحرية وحظرها
بسبب أنها ؤثر عل البياة ومتس استقرار البياة وما شابه ذلك .أما خبصو
الرمال الربية ،فأعتقد أننا لسنا اجلهة اليت صدر الرمال ،وحتمًا أن اململكة
العربية السعودية الشقيقة لديها كم هائل من الرمال يف الربع اخلالي وهي
املنطقة اليت يُصدر منها ،ومع ذلك نُظمت العملية ،ل لك أرى أننا جيب أن 01
نقول هنا إنه « ظر صدير الرمال البحرية»...؛ ألنها تعلق بالبياة وبالتالي
يكون هنا موجب للحظر ألنها ضر بالبياة ،أما الرمال الربية فليس هنا
أدن مشكلة خبصوصها ،فنحن ال نصدر الرمال الربية ،فالرمال البحرية
هي فقط اليت جيب أن نظم...

05

الرئيـــــــــــــــس:
املادة  3نص عل أنه « ظر صدير الرمال املستخرجة» ،واملقصود
بالرمال املستخرجة هي الرمال البحرية.

31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نعم ،املقصود بها الرمال البحرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

35

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مع كالم سعادة الوزير بأن عدل املادة
لتكون مبوافقة جملس الوزراء ،و أكيدًا لكالم األ الدكتور عبدالعزيز
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أبل ،فإن مسم القانون نفسه هو قانون نظيم استخراج الرمال البحرية،
وبالتالي أي موضوع يف مواد ه ا القانون سيقتصر فقط عل الرمال البحرية،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة تبن التعديل املقرتح من سعادة الوزير،
وبعد موافقة معاليكم نستطيع أن نصوغ املادة كالتالي « :ظر صدير 01
الرمال املستخرجة خارج مملكة البحرين إال مبوافقة جملس الوزراء»،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي عديل وردني من األختني رباب العريض ودالل الزايد ومن اإلخوة 31
سعود كانو ،وخليل ال وادي ،وحممد السرتي يطلبون فيه التعديل حبيث
ينص عل حظر صدير الرمال املستخرجة خارج مملكة البحرين فقط،
وه ا عديل سيعرض عليكم ومن ثم سنعرض عليكم اقرتاح سعادة الوزير
ال ي بنته اللجنة للتصويت عليه ،وإذا مل يفز املقرتح األول باملوافقة
فسيعرض عليكم املقرتح ال ي بنته اللجنة للتصويت عليه ،هل يوافق 35
اجمللس عل البند  3ال ي ينص حبسب التعديل عل أنه « ظر صدير
الرمال املستخرجة خارج مملكة البحرين»؟ فضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،األصح أن نقول« :الرمال املستخرجة إىل خارج
مملكة البحرين» ،وذلك بإضافة «إىل» قبل عبارة «خارج مملكة البحرين»،
لكي يكون النص أصح وأوضح ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،نفس النص املوجود أمامكم ،ولكن أزالوا الفقرة األخرية،
كلٍ سنصوت عل

واملادة مستقيمة .عل

املقرتح ال ي اقرتحه اإلخوة

األعضاء ،هل يوافق اجمللس عليه؟

01

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ا البند بتعديل اللجنة مع األخ بالتعديل

املقرتح حبيث غيّر عبارة «إال مبوافقة الوزير املسؤول» إىل عبارة «إال مبوافقة 05
جملس الوزراء» كما اقرتح سعادة الوزير؟

(أغلبية موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بالتعديل امل كور .وننتقل إىل البند  ،3فهل هنا
مالحظات عليه؟ فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعرف ملاذا مت ضخيم الرسم؟ إذا كانت 35
الشركة ستقوم باستخراج الرمال وإعطائها للحكومة لوضع سعر البيع،
فلماذا نفرض ه ا الرسم الضخم عل ه الشركات؟ مجيع الشركات يف
البحرين عمل بسجل جتاري قيمته  31دينارًا ،وحت البنو اليت كانت دفع
رمسًا بقيمة  95ألف دينار ،و 011ألف دينار ،و 311ألف دينار كرسوم
للسجل التجاري ألغيت ،فلماذا نقرتح أن نضع هل اخلدمة بال ات رمسًا به ا 31
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املقدار؟ الشركة ستقوم باستخراج الرمال ،واحلكومة ستأخ ها من عندها
بسعر معني ستحدد الحقًا ،وبالتالي ملاذا أُعجز الشركات عن العمل يف ه ا
اجملال وذلك بفرض رسم جديد؟ ومن املعروف أن الرسم هو رسم وليس قيمة
الرمل نفسه ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرى أن ه ا الرسم مبالغ فيه جدًا ،وه ا 01
يؤدي إىل حتبيط وإعاقة دخول شركات من احلجم الصغري سوق استخراج
الرمال ،وبالتالي سيؤدي ذلك إىل احتكار السوق يف ه ا اجملال ما بني
شركات كبرية جدًا وعددها قليل ،وبالتالي حنن نبتعد عن سوق املنافسة
الصحيحة ،ونركز النشاط يف سوق احتكاري من قبل بعض الشركات
05

الضخمة الكبرية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أ فق مع األ مجال فخرو واأل حممد
السرتي يف ه ا املوضوع ،وأعتقد أن املبلغ كبري جدًا ويشكل عباًا،
وباألخص إذا نظرنا إىل املادة  5اليت نص عل أنه « تسب سعر املرت
املكعب من الرمال البحرية املستخرجة أخ ًا بعني االعتبار القيمة السوقية له
وأغراض استخدامه ،»...وبالتالي هنا الرتخيص فيه فعالية ،وأيضًا هنا
حتديد لسعر املرت املكعب من الرمال املستخرجة فيما يتعلق بالبيع ،وهنا
قيود؛ ل لك أنا أرى أن املبالغ كبرية خبصو
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35

وهو أن يتم حتديد قيمة املرت املكعب للرمال املستخرجة وكلفته السوقية،
ولكن الكلفة العالية ستكون يف الرتخيص ،حيث ستكون من  31ألفًا إىل
 51ألف دينار ،أو من  51ألفًا إىل  011ألف دينار ،وهي مبالغ كبرية،
وبالتالي أنا أعتقد ــ ومع كل احرتامي و قديري جمللس الوزراء ــ أن ه ا املبلغ
مر فع جدًا للحصول عل الرتخيص فقط وليس لقيمة الرمل نفسه ،وشكرًا5 .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

01

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن نقرتح عديل عل ه املادة حبيث كون
كالتالي« :يتوىل جملس الوزراء حتديد رسم استخراج الرمال البحرية وحتدد
الالئحة التنفي ية للقانون الشروط الالزمة إلصدار الرتخيص ،»...وه ا
يتماش مع حكم احملكمة الدستورية األخري بشأن مسؤولية احلكومة 05
بالنسبة لتحديد الرسوم؛ ل لك أرى أن يرت ه ا املوضوع جمللس الوزراء ،وهو
األمر الصحيح ،وبالتالي هو من يقوم بتقدير الرسوم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع النص الوارد بالنسبة ملوضوع الرسم،
وأعتقد أن موضوع الرسم بالنسبة إىل الرتخيص ،هو رسم مناسب ،فنحن
نتكلم عن إيرادات ستدخل إىل الدولة ،وحنن ال نرفض أن دخل ه
اإليرادات ،بل عل
االقتصادية ،وه

العكس فإن ه

اإليرادات ستزيد من التنمية

الشركات ستدر أرباحًا عندما أخ ه

الرتاخيص؛

ل لك أنا أعتقد أن ه ا الرسم مناسب جدًا ،وحنن ال نريد أي شركة أ ي
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35

و ستخرج الرمال ،فمن املفرتض أن يكون استخراج الرمال مقتصرًا عل
الشركات الكبرية اليت كون لديها معايري للمحافظة عل البياة .بالنسبة
إىل ما طرحه سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب خبصو
فرض رسم عل

الرمال ،حنن ال نتكلم هنا عن الرسم عل

موضوع
الرمال

املستخرجة ،وإمنا نتكلم عن الرسم عل الرتخيص ال ي يقدم للشركات 5
وذلك الستخراج الرمال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

01

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ا فق مع التحديد الوارد يف نص البند،
وذلك وفقًا لطبيعة النشاط ــ كما فضلت األخت رباب العريض ــ وفيما يتعلق
بتحديد الرسم ،وإن كان ه ا هو ما انتهت إليه احملكمة الدستورية به ا
الشأن فإن ه ا ال مينع أن يقوم املشرع بوضع رسم حمدد بني احلد األدن

05

واألعل فيما يتعلق بالرتاخيص املمنوحة مقارنة بطبيعة ونوعية والعائد من
استخراج ه الرمال بالنسبة إىل القطاعات املمارسة هل ا النشاط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أرى أن هنا مبالغة يف قدير الرسم،
فاستخراج الرمال له مردود كبري ،والرسوم عندما فرض جيب أن فرض
بتحديد ،فالرسوم فرضت مبالغ ولكن مل حتدد كميات الرمال 35
املستخرجة ،وك لك ال ميكن أن نقارن ما بني شركة ستخرج رمال
بكميات قليلة يف السنة وبإمكانيات حمدودة مع شركات كبرية ستخرج
كميات هائلة من الرمال ،جيب أن كون هنا
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كميات الرمال املستخرجة وقيمة الرسوم اليت فرض عليها .األمر اآلخر ،أنا
أ بن ما فضل به سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ،وأرجو أن
يتبنا اإلخوة األعضاء أيضًا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح ،اللجنة درست ه ا املوضوع دراسة
مستفيضة وأخ ت يف االعتبار األمور التنظيمية .خبصو

املبلغ احملدد 01

لضمان طلب الرتخيص ،هنا الكثري من الدراسات قبل إعطاء الرتخيص
للشركات ،واملنطقة احملددة هل الشركة ،ل لك ار أت اللجنة عدم إعطاء
رخيص لشركة غري قادرة؛ ألن الوزير مسؤول عن حتديد ملاذا مل يصدر
الرتخيص؟ وهنا إجراءات ُتخ  ،وبالتالي ه الشركة بعد حصوهلا عل
الرتخيص كون عاجزة عن استخراج الرمال ،فهنا
وهنا

معدات ثقيلة ،وهنا

أمور بياية كثرية05 ،

التزامات مالية كبرية ،وبالتالي حجم

الشركات اليت جيب إعطاؤها الرتخيص البد أن يكون مبستوى يليق به ا
األمر .خبصو

حتديد الرسم وعدم وضع سقف حمدد أعل وأدن  ،كان

ذلك عل أساح أخ رأي املستشارين القانونيني يف اجمللس ،ورأي األخت
لولوة العوضي عضو جلنة املرافق العامة والبياة ال ين ار أوا أنه من األفضل 31
أن

دد القانون السقف األدن واألعل  ،وجملس الوزراء له احلق يف أن

خيتار املبلغ احملدد ما بني ه ين السقفني ،ورأى املستشارون أنه ب لك
سيكون التشريع أسلم من إطالقه بدون حد أعل وأدن  ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أرى أن الرسوم غري مر فعة أبدًا وهي يف
حدود املعقول ،وأعتقد أن الرمال ثروة وطنية جيب احملافظة عليها بأي طريقة
من الطرق؛ ل لك جيب احلد من الشركات الكثرية اليت قد أ ي و عمل يف
ه ا اجملال ،ما عدا الشركات اليت لديها قدرة مالية وقدرة فنية و ستطيع أن 5
ستخرج الرمال بطريقة ال ؤثر عل البياة البحرية ،وأعتقد أن مسؤولية
الدولة كبرية يف أن حتافظ عل ه

البياة وحتاول أن عيد البياة إىل ما

كانت عليه ،وأقرتح زيادة عل املادة فيد بأن قتطع الدولة جزءًا من أرباح
ه

الشركات للمحافظة عل

البياة والثروة البحرية .سيدي الرئيس،

الشركات العاملة يف جمال الرمال اآلن حمدودة ،وهي ليست ماات 01
الشركات وإمنا هي أربع أو مخس شركات فقط ،وال أعتقد أنها سوف
زيد عل ه ا العدد يف املستقبل ،ألن التكنولوجيا متطورة واالستثمار
كبري ،ل لك أرى أن الرسوم معقولة جدًا ،وشكرًا.
05

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع حنن اآلن يف اجمللس يف ه اللحظة
ليست لدينا البيانات واملعطيات اليت متكننا من حتديد ه الرسوم ،ال نعلم 31
ما هو سعر املرت املكعب من الرمال ،وال نعلم الكميات املستخرجة ،وال
نعرف كم أرباح ه الشركات؟ وغريها من املعلومات ،وكل ه املعطيات
مهمة جدًا لتحديد الرسم؛ ل لك أعتقد أن ما أ

به سعادة وزير شؤون

جملسي الشورى والنواب هو الصحيح ،وهو أن نرت مهمة حتديد ه الرسوم
للحكومة .واألمر اآلخر أن ه

األسعار متغرية فهي بني ار فاع واخنفاض 35

ومتغرية حبسب العرض والطلب ،ل لك أعتقد أننا ال ميكن أن نضعها يف
قانون ونلتزم بها ألن ذلك قد يؤثر سلبًا أو إجيابًا ــ فيما بعد ــ عل السوق.
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وأعتقد أننا عندما نتكلم عن الثروة الوطنية فلسنا فقط يف جملسي الشورى
والنواب من

افظون عل الثروة الوطنية ،فاحلكومة واملؤسسات الوطنية

األخرى سع أيضًا للمحافظة عل ه الثروة الوطنية ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أرجو من األ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واأل أمحد
بهزاد إذا كانا قد بنيا اقرتاح سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب أن
يكون ذلك مكتوبًا ومصاغًا حت أعرضه للتصويت .فضل األ خالد
عبدالرمحن املؤيد.

01

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأضم صو ي إىل صوت اإلخوان ،وأقول بأن
يتوىل جملس الوزراء حتديد الرسم ،والضوابط األخرى والتفاصيل موجودة يف
عبارة «وحتدّد الالئحة التنفي ية للقانون الشروط الالزمة ،»...فكل التفاصيل
التنفي ية واضحة وال داعي ألن حندد حجم املقاول أو شكله .وأنا أضم صو ي 05
إىل ال ين وافقوا عل اقرتاح سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن اقرتاح سعادة وزير شؤون جملسي
الشورى والنواب له وجاهته ،ولكن هنا مادة دستورية صر ة وواضحة أنه
ال حتدد أي رسوم أو ضرائب إال بقانون؛ واملادة واضحة يف الدستور .البد أن 35
حتدد الرسوم والضرائب بقانون ،وال رت  .وحنن ــ يا معالي الرئيس ــ يف
جلسة سابقة ناقشنا قانون املساحة والتسجيل العقاري ،وال ي كانت فيه
فقرة أجازت لوزير العدل ورئيس جملس الوزراء عديل الرسوم ،ويف القانون
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اجلديد شاب ه

الفقرة شبهة العوار الدستوري ،مما حتّم إعادة صياغة

املادة يف القانون اجلديد املتعلق بالتسجيل العقاري؛ وحت حكم احملكمة
الدستورية ينسحب عل قضية واحدة كانت معروضة عل احملكمة ،وال
يطلق حكمها عل بقية القضايا املشابهة .أنا مع رأي اللجنة بأن ه الرسوم
يف السقف األدن والسقف األعل ــ كما فضلت األخت لولوة العوضي ــ هي 5
الصحيحة .الشركات اليت عمل يف ه ا اجملال هي شركات عمالقة
ومعدودة ،وهلا أثري عل البياة أثناء عملها وحت قبل عملها ــ أعين أثناء
إجراء التحاليل والدراسات الختيار املكان املناسب ــ وسوف يأ ي يف القانون
فيما بعد أنه البد من وضع الدراسات والتقارير وحتديد مكان استخراج ه
الرمال ،وه عملية كلّف مبالغ كبرية ،وفرض ه الرسوم ــ بني السقف 01
األعل والسقف األدن ــ عل شركات تعامل باملاليني ال أعتقد أنه مبلغ
كبري عجز عنه ه الشركات ،ألنه ال وجد شركات صغرية أو متوسطة
ستطيع أن عمل يف ه ا اجملال .أنا مع رأي اللجنة يف املوافقة عل ه
الرسوم ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتديد الرسم به ا املبلغ القصد منه احلفاظ 31
عل الثروة البحرية وحتديدًا يف استخراج الرمال؛ ومناطق استخراج الرمال يف
اململكة قليلة ،ألنه يوجد يف البحرين  2شركات حملية و 2شركات
خارجية هي اليت قوم بدفن املشاريع الكبرية يف اململكة؛ وأنا أرى أن ه ا
الرسم مناسب للجميع وسوف يؤدي إىل احلفاظ عل ه الثروة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن نناقش املوضوع برتوٍ .حنن نتحدث هنا
رخيصًا للشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري ،أي أن لدينا

عن أن هنا

فاتان ،إما مواطنًا عاديًا وإما شركة؛ فما اهلدف ال ي نريد اآلن؟ هل اهلدف
هو احلفاظ عل الثروة الوطنية أم زيادة األسعار أو خفضها؟! هنا

يف 5

االقتصاد ــ لو مسحت لي أن أشرح ــ شياًا يسم ( )Oligopolyويعين هنا
(احتكار القلة)؛ يتحدث اإلخوان اآلن عن أن هنا  9شركات ،وحنن بوضع
ه

املعايري أو الرسوم نكرّح حالة احتكار القلة ،فما هي اآلثار

االقتصادية السلبية الحتكار القلة؟ أن ر فع األسعار ،ألنهم سيتحكمون يف
العرض ،وبالتالي فإن عدم زيادة العرض مع زيادة الطلب سيؤدي إىل ار فاع 01
األسعار؛ من املتضرر رأسًا من ار فاع األسعار؟ هو املستهلك األخري وهو
املواطن .إذن بنظرة اقتصادية حنن به

الطريقة نسهم يف رفع كُلفة البناء

ورفع األسعار عل املواطن ال ي هو املستهلك األخري ،ل لك جيب أن ننظر إىل
عدم كريس حالة احتكار القلة ،وزيادة و شجيع املنتجني ،مبعن أن نزيد
العرض حت

نخفض األسعار وبالتالي يستفيد املواطن .ه ا هو املنطق السليم 05

للتعامل مع ه

املسألة ،أما أن نضع أسعارًا عالية اليوم فلن أ ينا إال

شركات كربى ستتحكم بالعرض وسوف زيد األسعار ويتضرر املواطن .أنا
مع مقرتح احلكومة ،وحنن لدينا ما يسم التفويض التشريعي ،وأعتقد أنه
يف ه ا املوضوع قد يكون جملس الوزراء أقدر عل حتديد الرسم السنوي
للرتخيص ولكن ليس للبيع ألنه سوف يكون بيد الوزير املسؤول ،وبالتالي 31
أقول إن السعر غالٍ وعالٍ جدًا بالنسبة إىل موضوع الرتخيص .أعتقد أنه جيب
النظر إىل املوضوع من ه

الزاوية االقتصادية .وإذا كنا نريد أن نفيد

املواطن من خالل حفاظنا عل الثروة الوطنية فالبد أن نفيد أيضًا من خالل
استهالكه هل الثروة الوطنية وأال كون بسعر عالٍ ،وأال كون يف يد قلة
تحكم يف العرض وبالتالي رفع األسعار ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أريد أن أكرر ما قلته سابقًا ،وأ فق متامًا 5
مع املداخلة االقتصادية املمتازة اليت طرحها األ الدكتور عبدالعزيز أبل؛
حنن عندما حندد األمر يف عدد حمدود ــ كما هو الوضع اآلن ــ فإننا نسع
لتأكيد االحتكار يف العمل االقتصادي؛ السوق مفتوح ومن يستطيع أن
يستثمر يف استخراج الرمال و نطبق عليه الشروط الواردة يف ه ا القانون
يُمنح الرتخيص ،وميارح علمه ،وهنا فرق ــ سيدي الرئيس ــ بني أن متارح 01
الشركة عملها وأن نسعّر الرمال املستخرجة .يف السابق كانت أ ي
الشركات من غري أ عاب ومن دون رسوم و ستخرج الرمال ،وال حنصّل
رسومًا عل ه الشركات وال حنصّل قيمة هل الرمال .اآلن ننظم العملية،
نقول للشركات عالوا استثمروا يف البحرين واشرتوا آالت وحفارات
ومكينات ولكن الرمال املستخرجة سوف حنسب عليها مبالغ مالية ،وبدل 05
أن أحصر املوضوع يف  2أو  5شركات كربى ملاذا ال أدع املوضوع للشركات
املتوسطة والصغرية؟! ألن الوزارة هي اليت سوف رخّص .وردًا عل كالم األ
عبدالرمحن مجشري عندما قال إنه قد أ ي الشركات الصغرية وال متارح
عملها نقول إن الوزير ــ حبسب ه ا القانون يف املادة  2املستحدثة ــ له حق
سحب الرتخيص إذا مل متارح الشركة عملها خالل  6شهور؛ وبالتالي اجلهة 31
ماحنة الرتخيص لديها حق سحبه .أعتقد أننا جيب أال خنلط بني موضوعني،
بني موضوع قيمة الرمال املستخرجة وحق الدولة يف احلصول عل قيمتها
بالتعويض املناسب ،و كاليف االستخراج للجهات اليت سوف نف العملية.
عندما فتحنا موضوع األمسنت املخلوط يف البحرين ،كانت لدينا يف البداية
فقط  2شركات ،واآلن لدينا عشرات الشركات ،بعضها عمل واستثمر 35
ويح ،وبعضها اآلخر أوصدت أبوابها وانتهت .األسفلت حمتكر يف البحرين
لثالث أو أربع شركات ،ومل نشأ شركات جديدة ،ولو أرادت شركات
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جديدة أن ستثمر سوف ندعمها ونستثمر فيها؛ وبالتالي فإن زمن االحتكار
قد انته  ،وعندما نعطي اجلهة التنفي ية العليا سلطة حتديد ه الرسوم فال
أعتقد أننا نسلم ه

الرسوم أليدٍ غري مسؤولة ،بل عل العكس هي اليد

املسؤولة األكرب يف الدولة ،أعين السلطة التنفي ية .بغض النظر عن رأي
اإلخوة املستشارين القانونيني ورأي اإلخوة القانونيني من الناحية القانونية5 ،
أ كلم من الناحية االقتصادية اليت قول سهّل عل العمل االقتصادي وعل
الشركات أن ستثمر ثم افرض أنت القيمة حبسب ما را مناسبًا للجميع،
وبالتالي إذا جاءت شركة صغرية ستطيع أن ستخرج يف اليوم الواحد عشرة
أطنان من الرمال بسعر حمدد فيجب أن يكون السعر هو نفسه عل
الشركة اليت سوف ستخرج يف اليوم  011طن ،كاليف االستخراج 01
أحتملها أنا والرسم أحتمله أنا؛ ألنين غدًا إذا فرضت  51ألف دينار عل
الشركة الكُربى ورفعت عليها التكاليف ،وفرضت  01آالف دينار عل
الشركة الصغرى وخفّضت هلا التكاليف ،فسيصبح هنا

عدم عدالة؛

كاليف االستخراج جيب أن كون متساوية لكل من يُعط الرتخيص.
بالنسبة إىل موضوع البياة فإن الدولة سوف حتدد املناطق اليت سيتم استخراج 05
الرمال منها ،وه ا نص عليه يف ه ا القانون ،أي أنه لن يتم استخراج الرمال
من أي مكان ،وبالتالي اجلهات املرخص هلا سوف لتزم باالستخراج من جهة
معينة .أمتن من زمالئي وزميال ي أال ندخل يف موضوع الرسوم ،موضوع
الرسوم هو موضوع سهل ،وجيب أن نشجع الشركات عل االستثمار .جيب
أن كون هنا قيود أو أمور واضحة حول كيفية حتليل قيمة ه الرمال 31
اليت هي بالفعل ثروة وطنية .اليوم أنا ال أفرض عل شركات النفط أي
رسوم ،ولكن عند االستخراج أقول إن هنا

ضريبة نفط قيمتها ،%26

وأقول إن هنا ضريبة مشاركة عليكم ،ولكن من أ

لكي يستثمر يف

البحرين سجّل شركته بـ  31ينارًا؛ شركة البرتوكيماويات دفع رسم
السجل التجاري  31دينارًا يف السنة ،وليس عليها رسوم ،ولكن عندما بيع 35
كون هلا مساهمة يف الدخل القومي ،وبالتالي لنسهّل عليهم لكي يعملوا
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ويستخرجوا الكمية الصحيحة ،ألننا ال نريد أن نستخرج كمية كبرية
ونسيء إىل البياة ولكن نراقب الكميات من قبل اجلهة املعنية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة الثالثة من املادة األوىل نصّت عل أن
الالئحة التنفي ية حتدد الشروط الالزمة إلصدار الرتاخيص ،ومل قيد منح
الرتاخيص بشركات حمددة ،وذلك وفقًا للشروط الصادرة يف القانون01 ،
فالقول إنه يوجد احتكار أو سيؤدي ذلك إىل احتكار ،ه ا كالم غري
صحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،فضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق متامًا مع الطرح ال ي قدم به األخوان مجال
فخرو والدكتور عبدالعزيز أبل .كلمت يف املرة األوىل عن جانب قييد دخول
منتجني جدد هل ا النشاط ،وهو ما يؤدي إىل ه ا االحتكار ال ي مت شرحه 31
من قبل األ الدكتور عبدالعزيز أبل بشكل واضح ،ولكن أيضًا نتيجة ه
الزيادة يف الرسوم سوف قع عل كاهل املواطن ال ي يريد أن يبين مسكنًا،
فهنا آثار ضخمية نتج عن فرض مثل ه الرسوم نتيجة زيادة كُلفة اإلنتاج
عل املنتج ال ي سوف ينقلها بدور إىل املواطن أو املستهلك النهائي وهو املواطن
ال ي يريد أن يبين مسكنًا ،وبالتالي هنا

زيادة حتمية يف كُلفة بناء 35

املساكن للمواطنني نتيجة ه ا التوجه يف ه ا التشريع لرفع الكُلفة،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط لدي جزئية بسيطة أود إضافتها 5
خبصو

ه ا اجملال .طبعًا أنا ال أ فق مع الرأي ال ي يتجه إىل مسألة ربط

موضوع الرتخيص مبوضوع التشجيع ،فقد كون اململكة العربية السعودية
متقدمة يف ه ا اجلانب وبال ات القانون املنظم للمناجم واحملاجر ،حينما
جاءت ووضعت رسوم الرتخيص ،وباإلمكان الرجوع إىل ه ا القانون،
وفرضت رمسًا معينًا خاصًا يف الرتخيص ،فار فاع قيمة ه ا الرتخيص نُص 01
عليه أيضًا يف القانون وذُكر فيه للتأكد من املالءة املادية والكفاءة الفنية
ملمارسي مثل ه ا النشاط ،وبالتالي أ ي اخلربة من دولة أيضًا هلا نظيم
وعمل وممارسة يف ه ا اجلانب من النشاط .بالنسبة إىل نص املادة هنا فإنه
حصر القرار يف كونه صادرًا عن رئيس جملس الوزراء وحُدد فيه رمسان ،أنا
ال أعلم أين يكمن اخلطأ يف ه

املادة برفع نسبة الرسم .فاآلن كما 05

ستفيد املؤسسات االقتصادية الكربى من مباشرة نشاطها ،فهي أيضًا
كون جزءًا من مصادر دخل الدولة ،وه ا بالتالي ينعكس بالكامل عل
رفع إيرادات الدولة ،ويف الوقت ذا ه عل املواطنني بشكل عام وشكل
مباشر ،ول لك أنا أ فق مع وجه اللجنة ونتمسك بأننا فعالً بصفتنا سلطة
شريعية نُعطي سلطة إصدار ه ا القرار لرئيس جملس الوزراء ونُحدد الرسم 31
حت ال يُحدد ال بأقل وال بأكثر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حممد حسن باقر رضي.

35

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع رأي األخت رباب العريض ،واأل
عبدالرمحن مجشري ،وه األرقام يف املقام األول هي لتأكيد جدية وكلفة
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املشروع ،وما أورد ه اللجنة صحيح ،وما جاء من الدكتور عبدالعزيز أبل
حول موضوع االحتكار غري وارد وإال فكيف ستطيع شركة متوسطة أن
ال يُكلف املاليني يف املعدات والعمالة وغريها؟ وشكرًا.
متارح عم ً
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
لدي اآلن عديل عل

املادة مقدم من قبل اإلخوان أمحد بهزاد

والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وخالد املؤيد ،وهو كالتالي« :يتوىل جملس
الوزراء حتديد الرسوم السنوية للحصول عل

رخيص لنشاط استخراج

الرمال البحرية ،وحتدد الالئحة التنفي ية للقانون الشروط الالزمة إلصدار
الرتخيص للشخص الطبيعي أو الشخص االعتباري» ،ه ا التعديل سوف 05
أعرضه للتصويت ،وإذا مل

ظ مبوافقتكم فسوف نطرح وصية اللجنة .هل

يوافق اجمللس عل ه ا االقرتاح؟

(أغلبية غري موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ا البند املستحدث كما أقر ه اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند .وننتقل إىل البند التالي من ه املادة ،فضل األ
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)0البند  :2وصي اللجنة باستحداث ه ا البند بالصيغة الواردة
يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ا البند؟ فضل األ الدكتور عبدالعزيز
حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يبدو لي أن يف عبارة «حتت اإلشراف املباشر 01
والرقابة املباشرة» القليل من عدم الدقة ،وأرى أن كون العبارة كالتالي
«حتت اإلشراف والرقابة املباشرة» ستكون أدق من ناحية حسن الصياغة،
ألن هنا كلمتني متكرر ني يف السطر نفسه ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ الدكتور عبدالعزيز أبل يُفضل أن حت ف كلمة
«املباشر» عل

أن كون العبارة كالتالي« :حتت اإلشراف والرقابة

املباشرة» ،فهل يوافق اجمللس عل الفقرة الرابعة بالتعديل ال ي ذكر األ
الدكتور عبدالعزيز أبل؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بالتعديل امل كور .هل يوافق اجمللس عل املادة

35

األوىل يف جمموعها؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.
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31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)3البند  :0وصي اللجنة باملوافقة عل ه ا البند بالتعديل
الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ا البند؟ فضل األ الدكتور عبدالعزيز
حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار ،غري واضح لدي من هو الوزير 01
املسؤول عن نظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هم وضعوها به الطريقة عل أساح أنه قد يتغري الوزير ،فيجب أال
يتغري القانون ،فالقانون هو أن أي وزير يُكلف باملسؤولية عن ه ا القطاع 05
يكون هو الوزير املعين ب لك .فضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه الفقرة نص عل

شكيل جلنة بقرار من

الوزير ،ولكننا ال نعرف ما هي مهمة ه اللجنة؟ ويف أي جمال ستعمل ه

31

اللجنة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

35

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل البند  0من املادة 3؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند .وننتقل إىل البند التالي من ه املادة ،فضل األ
مقرر اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
البند رقم  :3وصي اللجنة باملوافقة عل ه ا البند كما أقر ه اللجنة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ا البند؟ فضلي األخت الدكتورة عائشة
05

سامل مبار .

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي استفسار حول عبارة «ويصدر قرار
من الوزير املسؤول بتحديد ه املواقع» ،طاملا وجد جلنة قوم بتحديد ه
املواقع فأنا أقرتح أن يكون هنا
املسؤول بتحديد ه

عديل نصه التالي« :ويصدر قرار عن الوزير 31

املواقع وذلك بعد أن يتم اقرتاحها من قبل اللجنة»،

املطلوب هنا هو أن يصدر قرار الوزير بالرجوع إىل اقرتاحات اللجنة ،فقد
يكون الوزير غري متخصص فنيًا يف ه

األمور ،وقد كون ه

اللجنة

اختريت ألنها متخصصة فنيًا يف ه ا اجملال ،ول لك ال يصدر قرار الوزير إال
بعد أن يتم اقرتاحها من قبل اللجنة .يف بداية املادة «للوزير بناء عل اقرتاح 35
اللجنة إضافة أي جهات أخرى» ،هنا رجعنا إىل اللجنة ،فلماذا ال نرجع إىل
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اللجنة أيضًا قبل أن يصدر أي قرار عن الوزير .وسوف أقوم بإرسال عديل
مكتوب ب لك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضل األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،مداخليت خبصو

الصياغة ،فاملوضوع هو

أكيد احملافظة عل سالمة البياة البحرية ،وإذا أمكن إعادة صياغتها
حبيث كون «مع مراعاة احملافظة عل سالمة البياة البحرية وعدم عريض 01
احلياة الفطرية والثروة البحرية إىل اخلطر» ،جمرد قديم و أخري ،وقد قمت
برفع مقرتح التعديل إىل سعاد كم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

عديلك حول ماذا بالضبط؟

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
كون الصيغة عل النحو التالي « قرتح اللجنة حتديد مواقع معينة يف
البحر الستخراج الرمال مع مراعاة احملافظة عل سالمة البياة البحرية وعدم
عريض احلياة الفطرية والثروة البحرية للخطر» .فاحملافظة عل السالمة ثم 31
عدم التعريض ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

35

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا ال أرى أي مربر لتغييب اجملالس
البلدية بالكامل عن إبداء رأيها يف ه ا اجملال ،وه ا اجملال مهم جدًا .حنن
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نتفهم عدم إشرا

اجملالس البلدية يف منح رخيص معني لشركة معينة،

ولكن يف حتديد املواقع اليت من املمكن القيام به ا النشاط فيها ،من وجهة
نظري الشخصية ينبغي أن يوضع هلا دور يف ه ا اجملال ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدي عديالن سوف أقرؤهما والقرار لكم ،الدكتورة
عائشة قرتح « ...ويصدر قرار من الوزير املسؤول بعد أن يتم اقرتاحها...»...

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
«ويصدر قرار عن الوزير املسؤول بتحديد ه املواقع بناء عل اقرتاح 01
اللجنة إضافة أي جهات أخرى إىل ه
قرار من الوزير املسؤول بتحديد ه

اللجنة» .وخبصو

عبارة «ويصدر

املواقع ،»...كأنها مبتورة وهنا فراغ

بينها وبني الفقرة الثانية...

الرئيـــــــــــــــس

05

:

نستطيع القول« :ويصدر قرار عن الوزير املسؤول بتحديد ه املواقع
بعد أن يتم اقرتاحها من قبل اللجنة أو حتديدها» ،أليس ه ا املقصود؟

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
31

نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.
35

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه ا االقرتاح جيد و تبنا اللجنة .ه ا
للتوضيح ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،العبارة األخرية من الفقرة الثانية «ويصدر قرار من الوزير
املسؤول بتحديد ه

املواقع» ،وهنا قول العبارة «ويصدر قرار عن الوزير

املسؤول بتحديد ه املواقع بعد أن يتم اقرتاحها من قبل اللجنة» .فضل األ
5

مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد كون األخت الدكتورة عائشة مبار
استعجلت يف الصياغة ،هي ريد أن فسر شياًا آخر .حنن بدأنا ه

املادة

وقلنا « قرتح اللجنة املواقع» ،وبعد أن قرتحها يصدر الوزير املسؤول القرار01 ،
وبالتالي بدأنا باالقرتاح ومن ثم يصدر الوزير القرار ،وهو حتمًا سيصدر
القرار بناء عل االقرتاح املقدم من اللجنة ،ولن كون اللجنة شكلية ليس هلا
دور ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا دكتورة عائشة ،الوزير لن يصدر قرار إال بعد اقرتاح
اللجنة ،فالفقرة األوىل واضحة ،و قق الغرض ال ي ريدينه .نأ ي إىل اقرتاح
الدكتور سعيد وهو « قرتح اللجنة حتديد مواقع معينة يف البحر الستخراج
الرمال مع مراعاة احملافظة عل سالمة البياة البحرية وعدم عريض احلياة

الفطرية والثروة البحرية للخطر» .األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل ،أرجو 31
أن قرأ الفقرة األوىل من البند  3من املادة  3كاملة حبسب اقرتاحك .فضل
األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس « ،قرتح اللجنة حتديد مواقع معينة يف البحر 35
الستخراج الرمال مع مراعاة احملافظة عل سالمة البياة البحرية وعدم
عريض احلياة الفطرية والثروة البحرية للخطر»...
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الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك أضفت «مع مراعاة احملافظة عل سالمة البياة...»...

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
ال سيدي الرئيس ،قدمت عبارة «احملافظة عل سالمة البياة البحرية» 5
عل عبارة «عدم عريض ،»...وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،نتبن ه ا التعديل .ليست هنا

إضافة،

ولكن حلسن الصياغة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ا البند بتعديل األ الدكتور سعيد أمحد
عبداهلل؟

(أغلبية موافقة)

35

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بالتعديل امل كور .وننتقل إىل البند التالي ،فضل
األ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)3البند ( :)3وصي اللجنة باملوافقة عل ه ا البند بالتعديل
الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ا البند؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ه ا البند بتعديل اللجنة .هل يوافق اجمللس عل ه املادة يف
جمموعها؟

(أغلبية موافقة)

31

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة يف جمموعها .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ
مقرر اللجنة.
35

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة املستحدثة ( :)3وصي اللجنة باستحداث ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه

املادة؟ فضلي األخت رباب عبدالنيب

العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي إضافة يف ه

املادة بأال نرت املوضوع

للوزير فقط ،ألننا نعرف مهمات الوزير ،فقد يكون يف اخلارج أو لديه
مهمات معينة ،فأقرتح أن كون العبارة «للوزير املسؤول عن نظيم صيد
واستغالل ومحاية الثروة البحرية أو من يفوضه» ،أي يكون هنا

فويض 5

صادر عن الوزير يف حالة غيابه للرد عل التظلمات .ويف الفقرة الثانية بدالً من
أن كون العبارة «وعل الوزير البت يف التظلم» ،نقول« :وجيب البت يف
التظلم» باعتبار أنه إذا كان الوزير قد أصدر القرار فسيبت يف التظلم أو
سيبت فيه من سيفوضه ،وأرى أن كون الفقرة به الصياغة حت ال نرت
01

املوضوع للوزير فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس.

05

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصو

مالحظة األخت رباب العريض أحب

أن أوضح أن قرار الرتخيص يصدر من الوزير حصرًا وليست لدى الوزير
صالحية فويض شخص آخر بإصدار الرتخيص ،ألنه إذا رجعنا إىل املادة 0
من ه ا القانون فسنجدها قول « :ظر استخراج الرمال البحرية دون 31
احلصول عل

رخيص من الوزير املسؤول عن نظيم صيد واستغالل ومحاية

الثروة البحرية» ،أي الوزير هنا ليست لديه صالحية التفويض ،والقانون
سيحصر ه

الصالحية يف الوزير ،وبالتالي يكون الوزير وحد خمتصًا

برفض الرتخيص والبت يف التظلم ،فالوزير لن يفوض أحدًا ولن ميثله أحد يف
ه ا القرار ،وبالتالي أعتقد أنه ليس هنا مربر هل اإلضافة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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35

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا قلت إننا سنضع الصياغة يف القانون ،وهو
يقول :القانون ال يبيح لنا ،الصياغة كون يف القانون ،فنقول" :أو من
يفوضه" ،ه ا األمر راجع إىل الوزير ،وأعتقد أن ه ا النص غري عملي
بالنسبة إىل الوزير .وأعتقد أنه إذا أضفنا عبارة "أو من يفوضه" سيكون 5
النص أسلم ،كما أعتقد أن صياغة املادة حتتاج إىل إعادة ألن الصياغة
ركيكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت رباب لديها عديالن عل ه املادة .األول هو «للوزير 01
املسؤول عن نظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية أو من يفوضه أن
يصدر قرارًا مسببًا ،»...أي إضافة عبارة «أو من يفوضه» .والتعديل اآلخر هو
« ...ومن ه ا القرار خالل أسبوعني من اريخ إخطار به وجيب البت يف
التظلم ،»...أي بدالً من عبارة «عل الوزير» قرتح أن كون العبارة «جيب
البت يف التظلم وإخطار املتظلم كتابيًا بالقرار الصادر بشأنه خالل 05
أسبوعني» .لقد استمعتم لكلمة املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس،
هو يقول إنه ال جيوز للوزير أن يفوض ،واألخت رباب قول إننا سنعطي الوزير
صالحية التفويض يف القانون .فضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب
الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

31

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد ما ذهب إليه املستشار القانوني لشؤون
اللجان باجمللس ،فه ا املوضوع متعلق باملادة  ،0وهي قول " :ظر استخراج
الرمال البحرية دون احلصول عل

رخيص من الوزير املسؤول ،"...إذن التظلم

ينبغي أن يوجه إليه وهو ال ي يصدر القرار بشأن التظلم ،وبالتالي إذا مت 35
عديل ه ا املوضوع يف ه
فإن األمر

املادة ،ومتت إجازة التفويض يف حبث التظلم،

تاج إىل عديل املادة  0حبيث يكون إصدار الرتخيص للوزير ومن

يفوضه ،حت يتحقق االنسجام بني املاد ني ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذا أصيب الوزير ــ ال مسح اهلل ــ بوعكة صحية أو أنه
مسافر يف مهمة رمسية ،فهل تعطل األعمال؟ أ كّر أنه يف السابق عندما
يسافر الوزير يف مهمة رمسية فإن جملس الوزراء يعني الوزير ال ي يقوم مبهام
عمله أثناء غيابه ،وه ا الشيء ال يتعارض أبدًا مع صالحيات الوزير ،وأثناء 5
لقائنا يوم أمس مع رئيس جملس الوزراء أثار ه ا املوضوع أيضًا ،وأعتقد أن
الصحافة اليوم أشارت إىل أن الوزير إذا سافر فال جيوز أن تعطل أعمال
الوزارة ،بل جيب أن يكون هنا شخص آخر مسؤول عن املوضوع ،ولكن
السؤال هنا :هل التفويض يكون من قبل جملس الوزراء أم من قبل الوزير؟

01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
البد أن يكون املفوَّض وزيرًا.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
05

ال ،من املمكن أن يكون وكيل وزارة.

الرئيـــــــــــــــس:
أنا أقول إن التفويض ممكن ولكن هل الوزير هو ال ي يقوم
بالتفويض أم جملس الوزراء؟

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
الوزير هو ال ي يقوم بالتفويض ،حنن ال نتكلم عن استحالة قيام
الوزير بشؤون الوزارة...

35

الرئيـــــــــــــــس:
اإلجراء العادي هو أنه إذا غاب الوزير فإن مسو رئيس الوزراء هو ال ي
يعيّن من يقوم مقام الوزير أثناء غيابه أو ع ر ممارسته ملهامه وليس الوزير من
يقوم ب لك .فضل األ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اآلن خنلط بني أمور قانونية وأمور
أمور إدارية جيب نفي ها أثناء غياب الوزير

نظيمية إدارية حبتة ،فهنا

مثلما فضلت يا سيدي الرئيس ،اإلدارات والوزارات والشركات واملؤسسات
ال وقف عملها بسبب غياب شخص واحد بتا ًا ،وه ا مطبق حت يف جملس 5
الوزراء أثناء غياب مسو رئيس الوزراء ،فهنا رئيس جملس وزراء وهنا من
ينوب عنه ،وهك ا سري األمور ،وال ميكن أن نأخ األمور اإلدارية
ونضيفها إىل القانون عند صياغته ،وإذا غاب رئيس اللجنة فهل معن ذلك أن
األمور توقف؟! ال ،هنا

مسؤوليات عل الوزير ذكرت يف القوانني ،وال

ميكن أن ننظر إىل أمور إدارية ونضيفها إىل القانون .وحبسب ما أشار إليه 01
املستشار القانوني للمجلس واملستشار القانوني لشؤون اللجان هنا

مادة

ــ وهي املادة األوىل ــ حددت مسؤولية الوزير ،وعل ضوء ذلك جيب أن صاغ
كل املواد املتعلقة به ا األمر بالصياغة نفسها وذكر املسؤولية نفسها،
واللجنة ال تبن ه ا االقرتاح بل عل العكس حنن طرقنا إىل ه ا املوضوع
يف اللجنة وأصررنا عل

ه

الصياغة ألن ه

هي الصياغة القانونية 05

الصحيحة .إضافة إىل ذلك قالت األخت رباب العريض ــ مع احرتامي هلا
ولرأيها ــ إن صياغة ه ا البند ركيكة ،وأقول إنها من أفضل الصيغ يف
ه ا القانون ،ألن ه ا البند استطاع أن

دد بالضبط يف البند الواحد

اخلطوات اإلجرائية املتعلقة برفع طلب التظلم ،وأخ نا رأي الكثري من
املستشارين أثناء صياغة ه ا البند بال ات ألهميته ولضمان حق املتظلم وحق 31
طالب الرتخيص ،فصياغة ه ا البند ليست ركيكة وال ينطبق ه ا الكالم
هنا بتا ًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني األول 35
بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.
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املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبقًا للصياغات القانونية وما عارف عليه
الفقه والقضاء أن التظلم يكون للجهة اإلدارية اليت أصدرت القرار ،وال
ير بط بشخص معني فهو يتظلم من قرار رفض طلبه ،حبيث يقدم ه ا التظلم
إىل اجلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار ،وال يتدخل املشرّع يف كيفية حبث 5
ه ا التظلم ،ألن كل وزارة لديها جهة ختتص بالشؤون القانونية ،وحتيل إليها
ه ا التظلم لبحثه ،ثم قوم اجلهة بعرض نتيجة طلب التظلم عل الوزير
املختص أو من يقوم مقامه ،وهنا يصدر القرار ،وبالتالي ال جيوز أن نلزم
بتقديم الطلب إىل وزير معني ،ألن ما انتهت إليه الصياغات القانونية يف مجيع
الدول بال استثناء هو أنه ملن رُفِضَ طلب ظلمه أن يتظلم من قرار رفض 01
التظلم ،وه

الصياغة املعتادة يف مجيع دول العامل ،وال نستطيع أن نوجد

صياغة خترج عن النطاق املعروف ،فاملشرّع ال جيوز له أن يتدخل يف كيفية
حبث التظلم ،وإال اعترب ذلك دخالً يف أعمال السلطة التنفي ية ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار
القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا مبدأ قانوني يف نطاق القانون اإلداري 31
امسه :وازي االختصا  ،من ميلك حق منح الرتخيص هو ال ي ميلك حق
رفض منح الرتخيص ،وال جيوز أن يكون منح الرتخيص من اختصا

الوزير

وبعد ذلك نقول :جيوز للوزير أو من ينوب عنه أو من ميثله رفض منح
الرتخيص! حنن نتحدث عن مسألتني مرتابطتني ،األوىل :منح الرتخيص،
والثانية :رفض منح الرتخيص ،وبالتالي من ميلك ه ا االختصا

ــ منح 35

الرتخيص ــ هو ال ي ميلك رفض منح الرتخيص ،وال جيوز أن نعطي
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االختصا

األول لشخص معني ،ونعطي االختصا

ار باطًا وثيقًا باالختصا

الثاني ال ي ير بط

األول لشخص آخر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا أ فق مع ما ذهب إليه املستشار
القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب ،وأختلف مع املستشارين
القانونيني باجمللس فيما يتعلق بالوزير بال ات ،حنن نقصد أن إصدار 01
الرتاخيص سلطة مطلقة للوزير وه ا منصو
يتعلق مبسألة التظلم جرت العادة أن يُرت

عليه يف املادة  ،0ولكن فيما
البت يف التظلم للوزير ،ولكن

جيوز للوزير أن يتنازل عن صالحيا ه ويعطي حق التفويض يف صالحيات
معينة لشخص آخر .ال حتضرني اآلن القوانني اليت من املمكن أن نطرحها
عليكم كي نبيّن أن املشرع البحريين استخدم ه ا األسلوب وهو «للوزير أو 05
من يفوضه» ،حت بعض القرارات الوزارية الصادرة بال ات يف وزارة الصناعة
والتجارة استخدمت صيغة «للوزير أو من يفوضه» ،والقرار يأ ي لتنفي
القانون .أ بن ما فضل به املستشار القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى
والنواب فيما يتعلق بالتظلم ،ولكن ه ا ال يعين أن االقرتاح ال ي قدمت به
األخت رباب العريض غري صحيح ،من وجهة نظري الشخصية أعترب أنه 31
صحيح بالنسبة إىل فويض الوزير يف الرد عل مسألة التظلم ،وخاصة يف ظل
الواقع العملي وما شرحته األخت رباب العريض ،ألن عدم الرد يعترب رفضًا
للتظلم ،وبالتالي يرت ب عليه مسألة حق الطعن أمام احملكمة الكربى عل
القرار ال ي يعترب كأنه رفض لطلب التظلم ال ي رفعه صاحب املصلحة
للحصول عل الرتخيص ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني األول
بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.
5

املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أوضح لأل املستشار القانوني لشؤون
اللجان باجمللس ،أن هنا فرقًا بني رفض التصريح والتقدم بالتظلم ،طبقًا
هل املادة التظلم هنا جوازي وليس وجوبيًا« ،لطالب الرتخيص» أي يستطيع
التظلم أو أن يلجأ إىل احملكمة مباشرة ،ومل يقل «جيب عل املتظلم»،

فهنا فرق بني أن أرفض التصريح وأن أ قدم بالتظلم من ه ا القرار ،أنا 01
أقدمه إىل اجلهة اإلدارية اليت أصدرت القرار ،وال أحددها وأقول« :إن ه
اجلهة املعينة اليت بحث ،»...وإال ــ كما قلت ــ يعترب ذلك دخالً يف أعمال
السلطة التنفي ية .ه املادة عطي احلق لطالب الرتخيص يف التقدم بالتظلم
ولكن كيف يبحث التظلم ،ه ا مرتو للوزارة وال يستطيع أحد أن يتدخل
05

يف أعماهلا.

الرئيـــــــــــــــس:
سعادة املستشار لتوضيح املوقف :هل أنت مع الصيغة كما وردت من
اللجنة؟

31

املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
ال يا سيدي الرئيس ،صراحة الصيغة كلها حتتاج إىل عديل ،هنا
أشياء حتتاج إىل قديم و أخري .نعم هنا أجزاء كبرية صحيحة ولكن البد
من عديلها عديالً قانونيًا صحيحًا ،ألنه من املفرتض أن نقول هنا «ملن رفض

طلب حصوله عل الرتخيص أن يتقدم بالتظلم للجهة اإلدارية مصدرة القرار 35
خالل  05يومًا من اريخ إخطار برفض طلبه» ،ه هي الصياغة املعتادة يف
مجيع التشريعات وليست بدعة جديدة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ مقرر اللجنة يقول :إن ه الصياغة من أفضل الصيغ،
واألخت رباب قول :إن الصياغة ركيكة ،واملستشار القانوني بوزارة شؤون
جملسي الشورى والنواب يقول :إن املادة حتتاج إىل إعادة صياغة ،فهل رون
5

أن نعيد املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟ فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل التصويت عل اإلعادة حنن أمام مناقشة
مواد ه ا املشروع ،والصياغة املقرتحة أماكم حنن قدمناها إىل الوزارة
املعنية وإىل اجمللس األعل للبياة ،ومل يكن هنا خالف عل أي نقطة حول 01
ه املادة ،وسعادة الوزير يشهد عل ه ا الكالم ،وحنن بنينا مجيع نقاط
واقرتاحات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني واجمللس األعل للبياة،
وناقشنا و وافقنا عل الصياغة عل أساح أنه مل يكن هنا أي خالف بني
الصياغة املقرتحة من قبل اللجنة واجلهة التنفي ية ،واآلن يأ ي املستشار
القانوني بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب ويقول :إن املادة حتتاج إىل 05
إعادة صياغة ،ه ا موقف غري مقبول بالنسبة لنا ألننا قمنا بصياغة ه املادة
مع املستشارين القانونيني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني واجمللس
األعل للبياة ،وه ا التناقض يشكل إرباكًا هل ا اجمللس وعمل اللجنة،
وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عل

كلٍ حنن نقدّر دور اللجنة واجلهود اليت ب هلا ولكن

قد نكتشف بعض األمور أثناء النقاش كون غائبة عن اللجنة ،واآلن نرى أن
املستشارين القانونيني خيتلفون يف الرأي ،معن ذلك أن هنا وجهات نظر،
أيضًا األخوات القانونيات لديهن وجهة نظر خمالفة للجنة ،ل ا أرى أن نعيد 35
ه

املادة إىل اللجنة كي درسها جيدًا بدالً من أن نستعجل يف التصويت
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عليها اآلن .فضل سعادة األ الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون
البلديات والتخطيط العمراني.

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،ختوف املستشار القانوني بوزارة شؤون 5
جملسي الشورى والنواب من غيّب الوزير أثناء رفع طلب التظلم إليه ،وبالتالي
من ال ي سيقوم بالرد عل طلب التظلم؟! أعتقد ــ كما ذكرت معاليك ــ أن
الوزير إذا غاب أسبوعني ــ فرتة إجاز ه السنوية ــ فمجلس الوزراء يفوّض أو
يوكل أحد الوزراء للقيام مبهامه ،ه ا كان ختوف املستشار .أما بالنسبة
إىل النص فنحن متفقون مع اللجنة حوله ،النص واضح وهنا الئحة نفي ية 01
ستقوم بتفصيل إجراءات التظلم وليس لدينا مشكلة فيها ،والتخوف من ه ا
النص ،أعين إذا كان الوزير خالل أسبوعني غري موجود من ال ي سوف يرد
عل املتظلمني؟ وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وحت يف حالة إذا كان الوزير موجودًا ومل يرد ،لدى األفراد
احلق يف اللجوء إىل احملكمة للطعن يف القرار .وحت إذا أجاب الوزير
بالرفض يبق لألشخا

ك لك حق اللجوء إىل احملكمة ،فحق الشخص

يف الطعن موجود يف القانون .عل كلٍ أعتقد أن الصورة واضحة اآلن ،فهل
حتبون أن نعيد املادة إىل اللجنة أم أن نصوّت عل اقرتاح اللجنة؟ فضل األ

31

مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول بوزارة شؤون جملسي الشورى
والنواب.

مستشار قانوني أول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا أمر البد أن نوضحه وهو أنه طبقًا 35
للصياغة اليت جاءت بها املادة فإن ه ا الطلب ليس إلزاميًا وإمنا هو جوازي؛
يستطيع الشخص أن يتظلم أو أن يلجأ إىل احملكمة ،ولكن ذلك ليس
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إلزاميًا ،فاملادة قول «ولطالب الرتخيص التظلم »...وه ا يعين أن األمر جوازي
إما أن يتظلم وإما أن يلجأ إىل احملكمة مباشرة ،فاألمر ليس إلزاميًا به
الصياغة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك اآلن مع املادة؟!

مستشار قانوني أول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
ال سيدي الرئيس ،أنا أوضح فقط مسألة اإللزامية من عدمها حبسب
01

النص.

الرئيـــــــــــــــس:
أنتَ قلت من قبل إن املادة حباجة إىل إعادة صياغة .عل كلٍ هنا
اقرتاح بإعادة املادة إىل اللجنة ،وألن ه ا االقرتاح هو األبعد فسوف نصوّت
عليه يف البداية وإذا مل يفز مبوافقتكم سنعود إىل وصية اللجنة .هل يوافق 05
اجمللس عل إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية غري موافقة)
31

الرئيـــــــــــــــس:
األخت رباب العريض مل تنازل عن مقرتحها ،وبالتالي سوف نصوّت
عل

املادة بالتعديل املقرتح من قبل األخت رباب العريض وإذا مل يفز

مبوافقتكم نعود للتصويت عل املادة كما أقر ها اللجنة ،و عديل األخت
رباب العريض ينص عل إضافة عبارة «أو ملن يفوضه» بعد عبارة «للوزير
املسؤول» ،وك لك غيري عبارة «وعل الوزير البت» إىل عبارة «وجيب البت »35 ،
فهل يوافق اجمللس عل املادة بتعديل األخت رباب العريض؟

(أغلبية غري موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل املادة املستحدثة ( )3كما أقر ها اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة كما أقر ها اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل
األ مقرر اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
مادة مستحدثة ( :)2وصي اللجنة باستحداث ه

املادة بالصيغة

الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه

املادة؟ فضلي األخت رباب عبدالنيب 05

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسارات حول ه املادة ،مثل جوازية
إلغاء الرتخيص من قبل الوزير يف احلاالت اليت مت حتديدها عل سبيل 31
احلصر ،وقد جاء يف البند الثاني «إذا أخلّ املرخص له إخالالً جسيمًا
بأحكام ه ا القانون واللوائح والقرارات »...وأحب أن وضح لي اللجنة ما هو
اإلخالل اجلسيم؟ ألنين أعتقد أنها مسألة مُبهمة ،ومسألة قدير جسامة
الفعل سوف يقوم بها الوزير ،وحنن نتكلم عن عقوبة وعن جُرم ،فيا ليت لو
وضح لي اللجنة ه

املسألة .بالنسبة إىل البند  2ال ي يقول «إذا اقتضت 35

املصلحة العامة إلغاء الرتخيص» أيضًا ه ا نص مُبهم .أعتقد أن ه

الفقرة

جبَّت كل الفقرات ،مبعن أنه يكفي أن ننص عل أنه إذا اقتضت املصلحة
العامة ميكن إلغاء الرتخيص ولن حنتاج إىل الفقرات األخرى .حنن نعرف أن
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جهة اإلدارة غري ملزمة بتسبيب قرارا ها ،وحت القضاء إذا مل سبب جهة
اإلدارة قرارا ها فإنه لن يراقبها .عبارة «املصلحة العامة» عبارة فضفاضة
وواسعة وسوف كون قديرية ،وستُلغ
أعتقد أن ه

راخيص حبجة املصلحة العامة.

املادة خطرية جدًا ،وسوف كون سيفًا مسلطًا عل بعض
5

الشركات أو حت األفراد ال ين لديهم راخيص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.
01

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أ فق متامًا مع األخت رباب العريض،
وبال ات فيما يتعلق بالبند رقم  .2أنا أعتقد أن البند رقم  2هو بند خطري ولن
يساعد البحرين عل استقطاب أي استثمار يف ه ا اجلانب .يُرت القرار يف
يد السلطة التنفي ية من منطلق «املصلحة العامة» وه

عبارة عامة

وفضفاضة ،وأعتقد أنه إذا ار كب أي أحد خمالفة ضر املصلحة العامة فال 05
داعي ألن ننتظر مادة يف ه ا القانون لكي حناسبه ونعاقبه فهنا قوانني
أخرى نظم ه ا اجلانب ،وأمتن أن يُلغ ه ا البند من ه

املادة .مسألة

جسامة اخلطر أعتقد أن اإلخوان ميكن أن يفسروها لنا ،لكن بالنسبة إىل
البند  2أرى أنه جيب أن يُشطب من ه املادة ،وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،للعلم فقط نبيّن أن مصطلح «اجلسامة» 35
مستخدم يف مجيع قوانني مملكة البحرين ،وهنا مواد كثرية يف قوانني
كثرية يف مملكة البحرين ستخدم كلمة «اجلسامة»؛ و«اإلخالل اجلسيم»
هو اخلروج عن نطاق االستخراج احملدد للمستخرج أو التسبب يف دمري البياة.
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وخبصو

البند رقم  ،2ه ا البند مهم جدًا ألنه ال ميكن أن نقبل بأنه

سوف يكون هنا سوء نية ،الرتخيص مقدّم من الوزير املسؤول وهو ال ي
يُصدر الرتخيص ،وبالتالي نرجع ونقول إن الوزير ميكن أن يسحب الرتخيص
من دون مربر ومن دون داعٍ ،والسؤال ملاذا الشخص نفسه ال ي أصدر
الرتخيص يعود ويسحب الرتخيص بغري حق؟! ه ا األمر األول .األمر الثاني5 :
ه ا الرتخيص يف امليا اإلقليمية ململكة البحرين ،وقد كون هنا دواعٍ
أمنية أو دواعٍ اقتصادية مثل استكشافات أو أمور أخرى ،وبالتالي جيب
إعطاء الوزير احلق يف ه ا اجملال لسحب الرتخيص؛ وه

أمور فنية ،فقد

يكون هنا خمطط أو أن يستدعي األمر إنشاء جسر ،وعليه

ق للوزير

سحب وإلغاء الرخصة ،وليس ذلك من باب معاقبة املرخص له ،وإمنا من باب 01
مراعاة املصلحة العامة ،فه

احلالة تعلق بإلغاء الرتخيص وليس معاقبة

املرخص له ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق ما فضل به األ مجال فخرو واألخت
رباب العريض يف ه ا اجلانب ،ولن أكرر النقاط اليت قاالها ،وبال ات فيما
يتعلق بالبندين  3و ،2وأضيف إىل ه ين البندين البند  3ال ي يقول «إذا مل يبدأ 31
املرخص له استخراج الرمال خالل ستة أشهر من اريخ منحه الرتخيص» حيث
أعتقد أن ه ا البند غري صحيح باعتبار أن هنا مراحل الستخراج الرمال منها
مراحل حتضريية واملرخص له يقوم بإمتامها ليقوم باستخراج الرمال ،وبالتالي
جيب أال يكون إلغاء الرتخيص مرهونًا بأنه مل يبدأ االستخراج خالل ستة
أشهر ،وخاصة أن هنا الكثري من الرتاخيص اليت كون مهمة واليت كون 35
يف ممارسة نشاطها غري مقيدة مبدة حمددة ملمارسة العمل وإال يُعط احلق يف
إلغاء الرتخيص اخلا

بها بالنسبة إىل الفرضية اليت كلم عنها اإلخوان حول

إلغاء الرتخيص للمصلحة العامة بسبب احلاجة إىل املوقع لبناء جسر أو غري ،
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أقول إننا مررنا مبادة أشارت إىل أنه سوف كون هنا

مواقع حمددة

الستخراج الرمال ،وبالتأكيد سوف يؤخ يف االعتبار أن األماكن اليت
ميكن االستفادة منها للمصلحة العامة لن يتم حتديدها مواقع الستخراج
الرمال نظرًا إىل أثرها لو مت حتديدها هل ا األمر .وعليه حنن نفهم أن قيَّد
مسألة إلغاء الرتاخيص مت ما كانت هنا

خمالفة ألحد الشروط الالزم 5

وافرها ،وه ا موجود يف كل القوانني ،و عطي احلق يف إلغاء الرتخيص؛
باإلضافة إىل أنه يف باب العقوبات يوجد مسألة وقف العمل يف النشاط،
وك لك اإللغاء يف حالة ممارسة أفعال ُعد جرائم من اجلرائم املعاقب عليها،
وأعطي حت يف حالة العود مسألة حق إلغاء الرتاخيص ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا أيضًا أضم صو ي إىل صوت 05
اإلخوان ال ين اعرتضوا عل ه املادة ،وأريد أن أشري إىل نقطة مهمة .حنن
يف البداية شددنا يف منح الرتخيص وحددنا كل فعالية فقط إلصدار رسم
الرتخيص ،مبعن أن املبلغ يكون من  01آالف وال يزيد عل  51ألفًا ،ولكن
يف إلغاء الرتخيص جانا إىل عموميات غري منطقية وال تناسب حت مع كلفة
التأسيس ،مبعن أن الشخص يؤسس ويسع لتشغيل شركة ومن ثم نأ ي 31
ونقول له بشكل بسيط جدًا كما هو يف البند  3ال ي يقول «إذا أخل
املرخص له إخالالً جسيمًا بأحكام ه ا القانون واللوائح والقرارات الصادرة»
أنا أريد أن أفهم أحكام ه ا القانون ما هو حتديدها ،أي حكم من أحكام
القانون ال ي يستدعي اإلخالل اجلسيم به أن ألغي رخيصًا بكلفة أسيس
 01آالف أو  51ألفًا للرسم ،ومن ثم امليزانية التشغيلية ،أي حكم ه ا؟ املادة 35
القانونية قول إنه البد أن يكون الفعل اجملرم حمددًا حتديدًا دقيقًا حت
كون عليه عقوبة ،وبالتالي إذا كانت العقوبات به
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أيضًا حت إىل موضوع التعويض عن األضرار .ومع كل قديري لكل جهود
اإلخوان يف اللجنة ،فليس هنا شك يف ه ا املوضوع ،ولكن حينما نقول
فقط أحكام ه ا القانون ،فيجب أن حندد أي حكم يف القانون .إذا كانت
شروطًا فيجب أن حندد الشروط اليت أخل بها ،أما حكم القانون ،فأي
حكم يف القانون؟ هل هو حكم التأسيس أم حكم املخالفة؟ أنا أعتقد أن 5
ه املطاطية يف املادة ُضر بعدالة منح الرتخيص وعدالة إلغاء الرتخيص ،ألنه
البد أن كون هنا عدالة حمددة يقوم عل أساسها إلغاء الرتخيص ،مبعن
أن أحدًا استثمر وكلفه االستثمار مقدارًا معينًا ،وبسبب شرط نقول له
خالفت حكمًا من أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات .ما هو احلكم
ال ي خالفته لكي ألغي كل استثماري ويتم عطيلي كل ه ا التعطيل 01
و هب أموالي هباءً منثورًا .أعتقد أنه جيب أن كون هنا عدالة .أيضًا
خبصو

موضوع املصلحة العامة ،فاجلميع

ر

حتمًا عل املصلحة

العامة ،ولكن إذا اقتضت املصلحة العامة اإللغاء ،فمن املمكن أن قتضي
املصلحة العامة إيقافه لفرتة معينة كعقوبة بدالً من إلغاء الرتخيص مباشرة
إذا افرتضنا أنه أساء أو باع بشكل معني .أنا أعتقد أن العمومية هي اليت فيها 05
ضرر ،والبد من حتديدها أفضل حت كون يف املادة عدالة ،وأيضًا فيها نوع
من املصلحة ال ُضر مبصلحة الشخص وال ُضر باملصلحة الوطنية ،وشكرًا.

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

31

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أن ه

الفقرة اليت حتدثنا عنها

واليت ختتص باملصلحة العامة ،يف الواقع يصعب طبيقها ،أوالً :من سيحدد
ه

املصلحة العامة؟ ثانيًا :ما هي املصلحة العامة؟ أنا أعتقد أن كل ه ا 35

القانون يسع إىل املصلحة العامة وليست مادة أو فقرة يف مادة من ه ا
القانون ،بل إن كل ه ا القانون يتحدث عن مصلحة عامة للوطن وللمجتمع
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يف قضية الرمال ،وكل ه ا القانون جانا به إىل نقطة صغرية جدًا وعوّمنا
بأن هنا

مصلحة عامة قتضي وقف ه ا الرتخيص ،ول لك أنا أعتقد

ــ وأؤكد ذلك ــ أن ه الفقرة فتح جماالً للفساد أثناء طبيقها ،ألن املوضوع
عائم ،فيمكن أن أ ع ر بأي شيء وأقول إن ه ا للمصلحة العامة ،فل لك أنا
مع األ مجال فخرو يف إلغاء ه

النقطة األخرية اليت تكلم عن اقتضاء 5

املصلحة العامة وه ا املوضوع واسع وعائم وغري حمدد ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حممد سيف املسلم.

01

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أؤيد ما جاء يف قول اإلخوان وباخلصو
األ مجال فخرو واألختان رباب العريض ودالل الزايد بالنسبة إىل البند الرابع.
وأستغرب من األ عبدالرمحن ربير موضوع املصلحة العامة أو استكشافات

و...إخل .ما ذنب صاحب املؤسسة بعد كلفته ماليني الدنانري حت يقال له مت 05
إيقاف رخصتك ،هل سيُعوض؟ وكم سيُعوض؟ هل علم اللجنة كم كلفة
الرتخيص وكم كلفة املعدات املوجودة؟ ُعد باملاليني .وهنا عمالة موجودة
قد ُعد باآلالف ،فهل بسبب املصلحة العامة يُلغ ه ا الرتخيص؟! أ صور أن
ُلغ ه الفقرة ويف نفس الوقت ــ إذا أردمت ــ فنقول «يُحول إىل منطقة أخرى
ويُعوض» وليس إيقاف الرتخيص متامًا .ه ا مواطن ،وقد يكونون جمموعة 31
مواطنني مشرتكني يف املشروع ،واملاليني صُرفت ،وه ا يعترب استثمارًا يف
املواطنني ،وال جيوز فقط أن أضع نقطة يف القانون للمصلحة العامة ومع
السالمة ،أين أذهب؟ فأ صور من املفروض إعادة النظر يف ه ا املوضوع،
وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ خليل إبراهيم ال وادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد ال يكون املقارنة مكانها هنا ،ولكن يف
القانون البحريين لالستمال ورد ذكر املنفعة العامة ،وإذا أخ نا بالقياح
هنا املصلحة العامة فيما يتعلق بالرتخيص ،طبعًا اإلخوان لديهم ختوف ورمبا
لو قرأنا ما بعد ذلك «وللمرخص له يف ه

األحوال التظلم من قرار إلغاء 5

الرتخيص والطعن فيه طبقًا للمدد واإلجراءات املنصو

عليها يف املادة  3من

ه ا القانون» ،مع كل ه التقسيمات وه الظروف فحق التظلم موجود،
وال أعلم إذا كان من املمكن أن نقارن املصلحة العامة باملنفعة العامة ،فه ا
شيء أنا ليس لي رأي فيه ،ولكن أعتقد أنه يف قوانيننا وخاصة قانون
01

االستمال وردت كلمة املنفعة العامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املصلحة العامة يف الفقرة الرابعة
واضحة ،ألنه حينما نعود إىل املواد السابقة يد أن اللجنة اليت يشكلها
الوزير ضم اجلهات التالية :األشغال والكهرباء واملاء واملوانئ والثروة البحرية
واحلياة الفطرية ،والداخلية .معالي الرئيس ،شكل من أشكال املصلحة

العامة ــ كما فضل األ خليل ال وادي ــ حنن ناقشنا أنه إذا ثبت أن عمليات 31
احلفر سوف متس مصادر امليا الع بة يف البحرين ،وستصل إىل جماريها اليت
حتت سطح البحر ،ه ا وجه من أوجه املصلحة العامة ،وه قد ال كتشف
إال بعد البدء يف عمليات احلفر ،وستخلط املاء املاحل مع نفس اجملاري اليت
ستقي منها مملكة البحرين امليا  ،ه ا وجه من أوجه املصلحة العامة،
الثاني هو إعاقتها إذا ثبت وقت العمل ،وحنن جرفنا القاري قليل ،إعاقة 35
حركة املالحة ،أو ملستجدات أمنية لوجودها يف مكان أصبح يشكل
خطورة أمنية أو يشكل موقعًا ثبتت احتياجا ه ألمور عسكرية ،فه
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املصاحل ،وه ا وجه من أوجه املصلحة العامة .باقي املواد نظم ،فحينما
يلغ ه ا الرتخيص فله حق التظلم يف احملاكم ،واألمر األول واألخري مرتو
للمحكمة وللقضاء والسلطة القضائية ،فهي قرر صحة قرار الوزير أو
بطالنه بأمر من احملكمة ،ه

هي املصلحة العامة يا سيدي الرئيس،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ حممد عبداهلل الدليمي املستشار القانوني لشؤون
اللجان.

01

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه املادة تناول شقني ،الشق األول :املرخص
له ير كب خطأ ،ويأ ي قرار إلغاء الرتخيص كجزاء هل ا اخلطأ ،ه
األخطاء ناولتها الفقرات األوىل والثانية والثالثة ،والفقرة الرابعة تعلق
باملصلحة العامة ،مبعن أن املرخص له مل ير كب خطأ ،ولكن هنا

05

مقتضيات املصلحة العامة تطلب وضع حد هل ا الرتخيص .ولكن باملقابل من
حق املرخص له أن يطالب بالتعويض الكامل من اجلهة اإلدارية اليت قامت
بإلغاء الرتخيص ،وه ا التعويض يشمل النفقات الفعلية اليت أنفقها خالل فرتة
استخراج الرمال ،ويشمل ك لك ما فا ه من كسب مشروع ،وه

املسألة

قدر عن طريق القضاء ،وه املسألة ليست بدعة يف التشريع البحريين ،حيث 31
إن الرتخيص ال ي مُنح للشركات األجنبية باستغالل قناة السويس مت إلغاؤ
بسبب مقتضيات املصلحة العامة ،ولكن الشركات األجنبية أخ ت عويضات
من احلكومة املصرية ،وصارت أميمات يف اجلزائر ويف العراق ،وأُلغيت
راخيص وامتيازات ومت عويض الشركات ،بسبب مقتضيات املصلحة العامة،
فقد كون هنا مقتضيات أمنية أو أسباب أمنية ال سمح للمرخص له بأن 35
يستمر يف استخراج الرمال .مقتضيات األمن الوطين قتضي وضع حد هل ا
الرتخيص ،وأنا لدي رساليت يف املاجستري يف ه ا املوضوع ،والدكتور عصام
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الربزيي هو ال ي أشرف عليها ،وفيها إنهاء العقد اإلداري بناء عل مقتضيات
املصلحة العامة ،وه ا قريبًا شبيه بالعقد اإلداري ،مبعن أن اجلهة اإلدارية
مبجرد منحها ه ا الرتخيص للمرخص هلم كأمنا كون أبرمت عقدًا معهم،
لكن ه ا ال خيل حبقه يف مطالبة اجلهة اإلدارية بالتعويض الكامل ال ي
يشمل ما أنفقه من مصاريف فعلية وما فا ه من كسب مشروع أو من ربح 5
مشروع .بالنسبة للفقرات األوىل والثانية والثالثة ،ففي احلقيقة هي جزاء
عقوبة للمرخص له ،مبعن مثالً أن هنا متطلبات أو اشرتاطات للحصول عل
الرتخيص ،وإذا فُقد أحد ه

االشرتاطات فمن حق اجلهة اإلدارية إلغاء

الرتخيص ،حيث إنه أصبح غري مؤهل ألن ه

االشرتاطات غري متوافرة.

بالنسبة إىل الفقرة الثانية« :إذا أخل املرخص له إخالالً جسيمًا بأحكام ه ا 01
القانون واللوائح والقرارات الصادرة نفي ًا له أو بأي شرط من شروط
الرتخيص» ،طبعًا ه أيضًا هلا مشابه يف قوانني أخرى ،فاإلخالل اجلسيم هو
ال اجلهة اإلدارية حددت له منطقة معينة
ليس إخال ًال بسيطًا أو إخالالً ثانويًا .مث ً
الستخراج الرمال ،وذهب إىل منطقة أخرى وقام باالستخراج منها ،أو مثالً
حددت له كمية معينة الستخراج الرمال بينما هو قام باستخراج كميات 05
أكرب من الكمية احملددة له ،فه ا يعترب خطأ جسيمًا ،وبالتالي لإلدارة احلق
يف إلغاء الرتخيص ،وهو أيضًا من حقه أن يتظلم ،وك لك من حقه أن يطعن
أمام القضاء يف إلغاء الرتخيص ،فقد يكون قرار اإلدارة غري صحيح ،وقد
كون اإلدارة قد عسفت ،ولكن هنا فرضية امسها قرينة الصحة للقرار
اإلداري ،فنحن نفرتض أن القرار صحيح ،ولكن قد يأ ي القضاء ويقول إن 31
القرار غري صحيح ،فهنا هو ضمن حقه من خالل التظلم ومن خالل الطعن أمام
اجلهة القضائية املختصة بإلغاء قرار اجلهة اإلدارية القاضي بإلغاء الرتخيص.
بالنسبة إىل الفقرة الثالثة ،إذا مل يبدأ املرخص له باستخراج الرمال خالل ستة
أشهر من اريخ منحه الرتخيص ،فاملقصود به هنا إذا مل يُباشِر ،مبعن أنه
ليس مطلوبًا منه أن يستخرج الرمل خالل  6أشهر ،ال ،إذا مل يباشر .ومن 35
املمكن أن ُعاد الصياغة حبيث كون «إذا مل يُباشر العمل خالل  6أشهر من
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منح الرتخيص» ،هنا اجلهة اإلدارية لديها جانب نظيمي و ريد أن متنح
الرتخيص فال رت األمر مفتوحًا أو املدة مفتوحة للمرخص له بعد سنتني أو
بعد  5سنوات يأ ي ليستخرج الرمال ،وه ا أيضًا موجود يف قانون البنك
املركزي ،فالبنك املركزي عندما مينح رخيصًا للمؤسسات املالية يريدها أن
ُباشر خالل فرتة مُعينة ،وحدد مدة  6أشهر حت

باشر ،وخالف ذلك من حق 5

اجلهة اإلدارية أن لغي الرتخيص ،وأيضًا هو لديه حق الطعن يف ه ا القرار
وحق الرجوع إىل القضاء أو احملكمة املختصة للطعن يف قرار إلغاء الرتخيص،
وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ مجعة الكعيب وزير شؤون البلديات
والتخطيط العمراني.

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط أريد أن أوضح ألصحاب السعادة 05
األعضاء فيما يتعلق مبوضوع املصلحة العامة عل سبيل املثال ،راخيص
الصيد املوجودة اآلن حوالي  0632رخيصًا ،ووجدنا اآلن أن عدد الرتاخيص
كبري جدًا ،مما أدى إىل دهور املخزون السمكي ،وعندما عملنا دراسة،
وصلت الدراسة إىل أنه جيب ختفيض عدد رخص الصيد ،فاملساحة ال
ستوعب ه

األعداد الكبرية لرخص الصيد ،وحينما جانا لنقوم بإلغاء 31

الرتاخيص طالب املرخص هلم بالتعويض ،وه ا من حقهم ،ألن لديهم
رخيصًا رمسيًا وبالتالي إلغاء الرتخيص
البند

تاج إىل عويض .أعتقد أن ه ا

تاج إىل وضيح ،و تاج إىل آلية التعويض ،و تاج إىل كيفية

حتديد ه اآللية ،ومت يتم إلغاء الرتخيص .أي ال بد أن كون هنا آلية
معينة ومعايري معينة لتوضيح ه ا البند ،ولكنين أعطيتكم مثاالً واحدًا عل
املصلحة العامة ،وشكرًا.
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35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،كانت لدي وجهة نظر خبصو
رقمي  3و 2ولكن بعدما استمعت إىل معالي الوزير خبصو

البندين 5

البند رقم 2

بشأن املصلحة العامة ،أكتفي بتغيري وجهة نظري .ولكن لدي مالحظة
بالنسبة إىل البند رقم  ،3يف ه ا البند يُلغ الرتخيص إذا مل يبدأ املرخص له
باستخراج الرمال خالل  6أشهر من اريخ منحه .أنا أ صور أن مدة  6أشهر
فرتة غري كافية ،وخاصة أن عملية استخراج الرمال حتتاج إىل معدات 01
ومكائن قد ال كون متوافرة يف املنطقة ،وقد
من اخلارج وقد أخ فرتة أطول حت

تاج شخص إىل استريادها

صل إىل البحرين ويبدأ العمل ،ل لك

أقرتح عديل املدة إىل سنة واحدة من اريخ إعطاء الرتخيص ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصو
خبصو

ما أثار ه األخت الزميلة دالل الزايد

البند رقم  3بشأن الـ  6أشهر ،فقد كان املقرتح هو  3أشهر وقد 31

غرينا إىل  6أشهر ،وه ا مبين عل خربة عملية يف ه ا اجملال مد ه  31سنة
يف استخراج الرمال ،والدفان ،فلدينا خربة يف ه ا اجملال .جلب املعدات
تاج إىل  3أسابيع من اسكندنافيا إىل منطقة اخلليج ،ولكن أخ نا يف
االعتبار العقود وأخ نا يف االعتبار األمور البياية واجلوية ،أي ظروف اجلو
وفرتة الشتاء وما شابه ذلك .فمدة  6أشهر للتحضري جللب املعدات مدة 35
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كافية جدًا جدًا .ه ا فقط للتوضيح وذلك من خالل اخلربة السابقة ،ولكن
سعادة مستشار اللجنة وسعادة األ خليل ال وادي وضحا أيضًا الكثري من
النقاط اليت كنت أحب أن أقرتحها وباألخص ما أثار ه األخت الزميلة دالل
الزايد وهو التعويض ،فالتعويض يكون عن طريق احملاكم كما يف مجيع
قوانني مملكة البحرين ،وللمتظلم حق اللجوء إىل احملاكم واحملكمة 5
حتــدد قيمة التعويض ،وما إذا كان هنا أي عويض .خبصو

البند رقم 3

ــ للتوضيح ــ قد نضيف أو نغري كلمة «يبدأ» إىل «يباشر» املرخص له يف
استخراج الرمال ،فقد يكون ذلك أوضح ولكن ذلك نرتكه جمللسكم
املوقر ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن رمبا قدمنا لك اقرتاحًا لعرضه عل

05

اجمللس ولكننا نطلب سحبه حبيث يُحال إىل اللجنة ألنه من املفرتض أن
رجع ه املادة إىل اللجنة .ه املادة فيها خطورة كمن يف عدة نواحٍ .أنا
لن أدخل يف جدل قانوني فيما فضل به األ الدكتور حممد الدليمي ألنين
أعتقد أن موقعه يكون يف اللجنة أفضل لتفصيله حت ال يأخ الكثري من
وقـت ه ا اجمللس .هنــــا أساسيات ،اليوم عندما أبين قـــــرار إلغاء رخيص 31
ــ كما فضل سعادة الوزير وأوضح مربرا ه يف املصلحة العامة وقد يكون
فسر يف وضيحه مثالً مسألة املصلحة العامة ــ حنن حنتاج إىل وضيح أكثر
فيها حت إذا كان لديك الكمية حمددة وفيها خطورة فضعها ،وال أعول
عل التعويض .حنن كمشرعني هنا نرسي مبدأ بفتح الباب حت

لغ

الرتاخيص ،ومن ثم نطلب من الدولة دفع عويضات! أيضًا نسبب هدرًا أكثر 35
يف امليزانية العامة للدولة حينما نفتح باب عويضات يف جمال نعرف أن حجم
التعويضات فيه سوف يكون كبريًا ،ه ا ليس باالجتا احلميد ،فيا حب ا
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لو أخ اللجنة يف االعتبار أن املصلحة العامة قتضي سحب ه

املادة

لرت يبها .حت الفرضية اليت مت طرحها أنك قد ال ر كب خطأ ويُلغ
رخيصك ،وحنن نعرف مسألة األركان املستوجبة للتعويض ــ وأنا ال أريد أن
أدخل فيها فصيالً ــ ولكن فتح مسألة مبدأ التعويض مبدأ خاطئ جدًا.
املوضوع اآلخر بالنسبة إىل البنود اليت وردت ،كلم عدد من األعضاء 5
واختلفوا يف مواطن البنود كلها ،األمر الوحيد املتفق عليه هو حق اإللغاء يف
حالة فقدان أو خمالفة أحد الشروط أو األحكام املوجودة يف ه ا القانون،
وه ا هو االعتبار الصحيح .مسألة مقتضيات املصلحة العامة يُوضع هلا نص
يُعطي فرتة حتديد مثل فرتة احلظر اليت حينما كون يف موقع معني بدأت
حتصل لديك أثريات من كثرة استخراج الرمال منها ،أو استهال

موقع 01

معني ُعط صالحية بوقف استخراج الرمل من ه ا املوقع ،ولكن جيب أن
يضمن ه ا األمر يف القانون وال يُرت لنُعطي صالحيات اإللغاء ويرت ب عل
ذلك أن دفع الدولة عويضات ،ولن كون التعويضات بسيطة ،إمنا ستكون
جسيمة ،وموضوع التعويضات سيستهلك من أموال الدولة يف حني أننا بصفتنا
مشرعني نستطيع فادي ه ا االلتزام من خالل إعادة املادة إىل اللجنة 05
ودراستها و وضيحها .ألنه حت الفرضيات اليت مت طرحها وإن كانت من
أحكام القواعد العامة اليت ستطيع طبيقها ولكنها ستوجب التوضيح
والنص عليها مبوجب ه ا القانون .وعليه أنا أقرتح إعادة ه املادة إىل اللجنة
لدراستها ملصلحة الدولة وملصلحة أن ستقطب أشخاصًا يعملون يف ه ا
اجملال وخاصة أنه ليس لدى كل من سيتقدم املالءة املالية ،فإذا رخصت لي 31
اليوم ودفعت لك رمسًا ،فقد كنا نناقش الرسم للتو 51 ،ألفًا أو أي مبلغ
آخر ،وأقول له بعد أسبوعني إنين سألغي رخيصك! ه ا ال يوجد فيه
استقرار ال بالنسبة إىل من سيُقدم يف الدخول يف ه ا اجملال وال بالنسبة إىل
مسعة الدولة يف جمال متكني العمل يف ه ا اجملال ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع مع احرتامي لوجهة نظر األ
عبدالرمحن إال أنين مازلت أرى أن ه

املعدات هي ليست معدات أشرتيها

وأشحنها خالل  3أسابيع ،إمنا هي معدات جيب أن ُصنّع والصناعات توقف
عل إنتاج املصنع والكميات اليت سيُصنعها .فأرى حقيقة أنين إذا أريد 5
شجيع املستثمرين واحملافظة عل أمواهلم واستثمارا هم أن أعطي الفرصة
الكافية يف منحهم مدة جللب املعدات .فمدة  6شهور ال أ صور أنها كافية يا
سيدي الرئيس ،فلنصل إىل حل وسط كمدة  9شهور أو سنة حت

كون

املدة معقولة ،ولكن مدة  6شهور لن كفي جللب ه املعدات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أن اإلخوان واألخوات هولوا كثريًا 05
من ه

املادة اخلاصة بإلغاء الرتخيص ،وه ا موجود يف مجيع القوانني،

فحت يف السجل التجاري إذا أخل أحد بشروط السجل يُسحب منه السجل
التجاري .إذا أعطي الرتخيص للشركات فيمكن سحب الرتخيص إذا أخلت
بالشروط .ومبا أنه يوجد حق التظلم و وجد احملاكم فأعتقد أن حق
املستثمر حمفوظ .الشيء الوحيد هو خبصو

موضوع التعويض .وأنا أقرتح 31

لكي يطمان اإلخوان واألخوات ،إذا اقتضت املصلحة العامة إلغاء الرتخيص
أنا أقرتح عديله البند الرابع ليصبح كاآل ي «إذا اقتضت املصلحة العامة إلغاء
الرتخيص وال خيل ذلك حبق املرخص له املطالبة بالتعويض عن األضرار اليت
حلقت به» ،فأعتقد أن ه

اإلضافة سوف حتفظ حق املستثمر .وخصوصًا

أننا يف مسألة الرمل نتعامل مع ثروة وطنية ومع بياة حبرية جدًا دقيقة جيب 35
احملافظة عليها ،ومع ثروة مسكية ومع حياة فطرية ،فكل ه

األمور

تطلب أن نأخ احل ر ونعطي اجملال ملن خيل بالشروط أن يسحب منهم ه ا
الرتخيص مع عدم اإلخالل حبقهم يف التعويض ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أريد أن أثري موضوعًا ،وليع رني معالي 5
الوزير يف ه ا املوضوع .إن نص املادة جوازي ،فنحن سنفتح الباب من جمال
التحكم والتسلط أيضًا من قبل الوزير عل ه

الشركات ،مبعن أن

الشركة الفالنية إذا جتاوزت  6أشهر فلن ألغي عنها الرتخيص ،وإذا وصلت
الشركة العالنية إىل حد الـ 6أشهر فسوف ألغي الرتخيص .القصد أنه حت
األمور اليت وضعناها ليست أمورًا حتتم عل الوزير إلغاء الرتخيص ،فهي 01
جوازية يف يد الوزير ،وأنا أعتقد أننا ليس من املفرتض علينا كمشرعني أن
نرت

للسلطة التنفي ية جماالً للتسلط عل الناح يف إلغاء الرتاخيص به

الطريقة .كما أنين ــ يا معالي الرئيس ــ أ فق مع األخت دالل الزايد يف أن
ه املادة ال بد أن عاد إىل اللجنة للمزيد من الدراسة ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

31

الرئيـــــــــــــــس:
بعد كل ه ا النقاش لدينا اقرتاح إعادة املادة إىل اللجنة سوف نصوت
عليه ،ولدينا عديل من األ الدكتور عبدالعزيز أبل ،وك لك عديل من األ
عبدالرمحن مجشري ،فهل يوافق اجمللس عل إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من
الدراسة؟
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن عاد ه

املادة إىل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

مقرر اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 5 :3بعد إعادة الرتقيم) :وصي اللجنة باملوافقة عل ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه املادة؟ فضل األ حممد سيف املسلم.

01

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل قييم القيمة ،هل املقصود هنا
قيمة املاء احللو أم املاحل؟ ألنه ال ميكن البناء إال بعد غسل الرمال ،فه
املادة مل بني ه ا األمر ،سعر املاء املاحل شيء وسعر املاء احللو شيء آخر.

05

الرئيـــــــــــــــس:
يكون استخراج الرمال من املاء املاحل ،ولكن باع إىل املستهلك بعد
غسلها باملاء احللو.
31

العضو حممد سيف املسلم:
املبلغ ال ي سيؤخ من املستهلك هل عل املاء املاحل أم احللو؟

الرئيـــــــــــــــس:
35

طبعًا حتتسب القيمة عل املاء املاحل.

العضو حممد سيف املسلم:
إذن ستخسر احلكومة به الطريقة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفساران ،االستفسار األول :إذا 5
افرتضت أن املقصود بالرمال املستخرجة هو استخراج الرمال لعملية الدفان،
فهل املقصود كل الرمال اليت ستستخرج من البحر سواء استخدمتها للبناء أو
استخدمتها لدفان قطعة أرض؟ يف الواقع أرى أن القانون غري واضح يف ه ا
اجلانب ،وإذا كان كالمي غري واضح فأرجو أن حندد ذلك يف ه
اجللسة ،أعين ما املقصود بالرمال املستخرجة؟ ه ا من جانب .اجلانب 01
اآلخر ،هل نفرتض أن هنا

وسائل سهلة لقياح الكميات املستخرجة؟

مبعن أنين ال أشرّع قانونًا اآلن وغدًا سيصعب عليّ طبيق قياح الكميات،
أو سيكون هنا

العب يف احتساب الكميات ،وأنا أعتقد أن الوزارة املعنية

لديها طرق حمددة الحتساب الكميات .ال ي ال أفهمه هو أن سعر الرمل
يتغري حبسب أغراض استخدامه ،إذا قمت باستخراج الرمال من البحر وأود 05
أن أستخدمه للبناء فله سعر معني ،وإذا أردت استخدامه للزارعة فله سعر
آخر! ما املقصود بعبارة «أغراض استخدامه»؟ ألننا وضعنا بعض الكلمات يف
ه املادة أعتقد أن معانيها غري واضحة ،ل ا أرجو من اإلخوة يف الوزارة أن
يبينوا لي أن هنا بالفعل أدوات لقياح الكميات ،وما املقصود من الرمال
31

املستخرجة؟ وما املقصود من «أغراض استخدامه»؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أ مجال ،اآلن إذا كنا سنزود مشاريع اإلسكان ــ عل
سبيل املثال ــ قد يكون السعر خمفضًا وذلك شجيعًا لقيام الدولة بتنفي
املشاريع اإلسكانية ل وي الدخل احملدود ،أما إذا كان لدفان مشروع 35
جتاري ضخم وسيكون هنا مردود كبري ألصحابه فسوف يكون السعر
خمتلفًا ،مثل عرفة الكهرباء اآلن ،وه
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سعادة األ الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلديات
والتخطيط العمراني.

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،كما فضلت معاليك هنا أسعار خمتلفة إذا 5
كان الدفان لتنفي مشاريع إسكانية أو لتنفي مشاريع استثمارية ،وبالتالي
القيمة حتدد حبسب غرض االستخدام ،وأنا ال أحتسب القيمة السوقية لعملية
الدفان للمشاريع اإلسكانية بنفس قيمة الدفان للمشاريع االستثمارية
الكربى ،فليس من املعقول أن أحتسب القيمة السوقية للمواطن لدفان منطقة
ما بنفس القيمة لعملية دفان املشاريع الكربى ،ه ا هو املقصود من عبارة 01
«أغراض استخدامه» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،معن

كالم الوزير أن هنا

قطاعات شجعها الدولة
05

و عطيها نوعًا من احلوافز .فضل األ سعود عبدالعزيز كانو.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مشكلة بالنسبة إىل حتديد القيمة
السوقية ،كيف حنددها؟ أعتقد أنه ميكن أن نرجع إىل الكُلفة ونضع
هامشًا للربح ،وهي الطريقة الفضل  ،ولكن القيمة السوقية كيف 31
حنددها؟ ألن الرمال نستخرجها من البحر فكيف نثمنها ومع ماذا نقارنها؟!
ليس لدينا صحراء حت نستطيع أن نقارن الرمال فيها مع القيمة السوقية،
وإذا قمنا مبقارنتها مع الرمال املستوردة فـــ (رحنا ملح) ،ل ا أرى أن كون
هنا دراسة واضحة بالنسبة إىل القيمة السوقية ،ألنها ستؤدي إىل ضخم
كبري يف أسعار مواد البناء اليت ستخدم ،وكثري من مواد البناء مثل 35
األمسنت يستخدم فيها الرمل ،وإذا خلطنا الرمل مع األمسنت فكيف سنفرق
بني األمسنت ال ي سي هب إىل ه ا املشروع أو إىل مشروع آخر؟! أعتقد أن
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طبيقه صعب جدًا إال إذا كانت هنا آلية واضحة حبيث نستطيع أن نتبع
كل اخلطوات اليت دخل يف مواد البناء اليت يستخدمها املقاولون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس عل ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

05

مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
مادة مستحدثة ( 6املستحدثة) :وصي اللجنة باستحداث ه

املادة
31

بالصيغة الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه املادة؟ فضل األ مجال حممد فخرو.
35

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أفهم هل الدولة بالفعل ستقول هل
الشركة :لك احلق يف استخراج الرمال مبقدار  011طن وشركة أخرى قول
هلا لك احلق يف استخراج الرمال مبقدار  311طن؟! وه الشركة هلا 511
مرت مكعب وشركة أخرى هلا  311مرت مكعب ،هل سيتم ذلك؟ وشكرًا.

31
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
سيدي الرئيس ،نعم سيتم ذلك ،لكن سيكون من شروط الرتخيص 5
حتديد املساحة ،وكمية الرمال ،مثالً  311ألف مرت مكعب أو  211ألف مرت
مكعب ،ويكون حتت إشراف ورقابة اجلهة املختصة ،وستكون هنا
عملية جرد ،وإذا الحظوا أن كمية الرمل اليت مت استخراجها أكثر من
املرخص بها فيحق للدولة االستحواذ عل الرمال الزائدة وبيعها و ودع حصيلة
01

ه الرمال يف خزانة الدولة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.
05

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،سؤال آخر :كيف سيتم حتديد الكميات
لكل شركة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا ،سيدي الرئيس ،حبسب مناقشا نا ومباحثا نا مع اجلهات
املختصة بالنسبة إىل حتديد املساحة وعمقها ،مثالً هنا أماكن يف البحر
من املمكن أن حنفر يف األرض إىل مرت أو مرتين أو ثالثة ،وهنا أماكن 35
ضحلة ال ميكن استخراج الرمال منها إال بعمق نصف مرت أو مرت واحد ،فهو
يطلب كمية الرمال اليت يود استخراجها ،وبالتالي الوزارة حتدد املناطق
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و صنفها من حيث املساحة والعمق ،وبالتالي من املمكن أن حتدد مساحة
معينة هل الشركة يف ه املنطقة ومساحة أخرى لشركة أخرى .وردًا عل
سؤال األ مجال فخرو خبصو

هل قيمة الرتخيص ستكون عل أساح

حجم الشركة؟ اجلواب :ال ،بل ستكون عل أساح املساحة والكمية اليت
5

يطلب املرخص له استخراجها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسح لي يا أ عبدالرمحن ،هنا شركات أ ي ملشاريع
حمددة ،و عط الرتخيص لدفان منطقة صناعية مثالً أو لدفان مشروع مطار
أو لدفان منطقة إسكانية ،فه

املنطقة مساحتها حمددة والكميات اليت 01

ستخرجها معروفة ،يعين ليس هلا حق يف أن ستخرج أكثر من حاجة
املشروع ال ي أعطي هلا ،أي ال جيوز أن ستخرج و بيعها جهات أخرى،
وحتدد الكمية حبسب املشروع ،ل لك أكثر الشركات اليت أ ي و ستخرج
الرمال لبيعها للقطاع اخلا

وشركات ريدي مكس؛ حتدد الكميات اليت

ستخرجها حبسب مقتضيات مصلحة البياة واحلياة الفطرية يف املنطقة اليت 05
ستخرج منها .فضل سعادة األ الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير
شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،فقط أود أن أوضح أن لدينا قضية متعلقة به ا 31
املوضوع وهي أن إحدى الشركات قامت باستخراج الرمال أكثر من
الكمية احملددة وخارج حدودها ،وه

الرمال موجودة وحنن كلمنا مع

وزارة املالية عن كيفية التصرف يف ه

الرمال ،وأعتقد أن ه

املادة

ستنظم ه املسألة ،وهل سيكون هنا مزاد علين أم ماذا؟ اآلن الكميات
موجودة ال نعرف كيف نتصرف فيها؛ وذلك لعدم وجود نص قانوني واضح يف 35
ه ا اجملال ،وبالتالي أحببنا أن وضح ه

املادة اآللية اليت تعامل مع

الكميات الزائدة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند  0من املادة  2ينص عل أنه «إذا فقد 5
املرخص له شرطًا من شروط منح الرتخيص» ،وه املادة أعدناها إىل اللجنة
وذلك للمزيد من الدراسة ،ولكنين أشعر بأن هنا
األ مقرر اللجنة هنا

شروط للرتخيص ،وأحد ه

ناقضًا ،وكما فضل
الشروط هو إعطاء

املرخص له مساحة معينة وحمددة لسحب الرمال ،وبالرجوع إىل ه املادة،
إذا افرتضنا أنه سحب كمية أكرب ،فه ا ال يبطل الرتخيص ،ولكن يتم 01
سحب الكمية الزائدة من الرمال املستخرجة منه؛ ل لك أرى أن هنا

ناقضًا

بني ه املادة واملادة  ،2وهنا إخالل بأحد شروط منح الرتخيص املوجودة
يف املادة  ،2وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح فقط ،إذا أخل املرخص له بأحكام
ه ا القانون عمدًا ،فقد يسحب الرتخيص منه ،ولكن من دون وجود ه

31

املادة فإن الوزارة املعنية لن ستطيع التصرف يف الكمية الزائدة ،وكما
فضل معالي الوزير أن ما هو حادث معهم اآلن هو أنهم ال يستطيعون التصرف
يف الكمية الزائدة ،وبالتالي ه املادة كمل املادة  ،2وإذا كان استخراج
كمية أكرب من الرمال املسموح بها من دون قصد ،وبعد عملية اجلرد
الحظوا ذلك ،فإن ه املادة عطي الوزارة حق التصرف من دون اللجوء إىل 35
القضاء ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 9املستحدثة) :وصي اللجنة باستحداث ه

املادة بالصيغة 05

الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه املادة؟ فضل األ الدكتور عبدالعزيز
31

حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،احلديث عن ه املادة به قليل من اإلربا ،
فاملادة نص عل «بالتعويض عن مجيع األضرار اليت ر بت عل خمالفتها
ألحكام ه ا القانون» ،الضرر ينبغي أن يقاح مبا

دثه من ضرر عل

35

البياة ،وليس عل خمالفة أحكام القانون ،خمالفة القانون شيء ،وقيمة
الضرر و قدير أثر عل البياة شيء آخر .إذا قامت الشركة املرخص هلا
بسحب الرمال وأثر ذلك عل موارد األمسا  ،فهنا يتم قدير الضرر ،بينما
املادة هنا قدر الضرر مبخالفة أحكام ه ا القانون ،كيف نقدر الضرر
مبخالفة أحكام القانون؟ القاعدة الفقهية قول إن (جرب الضرر بقدر ) ،أي 31
يقدر الضرر ومن ثم يطلب جرب أو قييمه ،بينما املادة هنا قول إن الضرر
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يقدر مبخالفة األحكام القانونية! أنا أعتقد أنه ليست هنا

عالقة بني

الضرر وأحكام القانون نفسه ،فالضرر جيب أن يقاح مبا أحدثه من أثر يف
البياة؛ ل لك أنا لدي اقرتاح بتعديل ه ا النص عل النحو التالي « :لتزم اجلهة
املرخص هلا باستخراج الرمال بالتعويض عن األضرار ــ وليس مجيع األضرارــ
اليت لحق بالبياة جراء قيامها بأعمال االستخراج» ،وبالتالي حندد أن الضرر 5
وقع نتيجة ألعمال االستخراج وليس ملخالفة أحكام القانون ،فأحكام
القانون عامة ،وال يقوم عليها قياح حمدد للضرر ،وسأرسل لك ــ سيدي
الرئيس ــ نص التعديل املقرتح ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سأقوم بقراءة التعديل املقرتح من األ الدكتور عبدالعزيز
أبل وهو « :لتزم اجلهة املرخص هلا باستخراج الرمال بالتعويض عن األضرار
اليت سببت فيها للبياة جراء قيامها بأعمال االستخراج»؛ ألنه يعتقد أن
األضرار هي أضرار بياية فقط ،فضل األ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي

05

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي القرتاح األ الدكتور عبدالعزيز
أبل ،فإن النص احلالي أوسع وأمشل من النص املقرتح؛ ألن هنا التعويض ال
يقتصر فقط عل ما يتعلق بسالمة أو محاية البياة ،وصحيح أن من أهداف 31
ه ا القانون هو محاية سالمة البياة وعدم عريضها للخطر ،ولكن قد
كون هنا أضرار مادية أخرى ال تعلق بالبياة ،وإمنا تعلق بنواحٍ أخرى،
وبالتالي النص احلالي أوسع ويغطي مجيع األضرار اليت قد لحق بالبياة أو
باجلوانب املادية األخرى ،فقد كون لإلدارة منشآت ،واملرخص له أثناء
عملية سحب الرمال سبب ضررًا هل املنشآت ،وبالتالي هو ملزم بالتعويض35 ،
وه قواعد عامة ولكن النص عليها يف ه ا القانون جاء من باب التأكيد،
وبالتالي أعتقد أن النص احلالي يستوعب مقرتح األ الدكتور عبدالعزيز،
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ويف نفس الوقت يعاجل جوانب أخرى تعلق باألضرار املادية اليت قد لحق
باملنشآت املوجودة يف مواقع العمل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أحدًا يفسر لي قياح األضرار اليت قد
رت ب عل خمالفة أحد أحكام ه ا القانون ،كيف سأقيس الضرر املرت ب
عل خمالفة حكم من أحكام القانون لكي أقتنع؟ هل خمالفة أحكام 01
التسعرية ستحدث ضررًا؟ وعل من سيقع الضرر؟ هل خمالفة أحكام قانون
الرتخيص به ضرر؟ وعل من يقع الضرر؟ الضرر مربوط بشيء معني وملموح
وليس مبخالفة أحكام القانون ،وهنا عقوبة عل خمالفة األحكام ،حيث
إن الضرر باللغة العربية الفصح هو إحداث شيء ملموح ،وليس خمالفة
نص من أحكام القانون ــ وأمتن عل األخوات احملاميات وضيح األمر لي 05
فقد يكون لدي لبس ــ فتقدير الضرر يكون مثالً عندما يقوم شخص
حبادث ويلحق ضررًا بالسيارة ،ففي ه احلالة ال نقول إنه أحدث ضررًا ألنه
خالف أحكام القانون ،وإمنا ألنه أحلق ضرراً بشيء مادي ،وكما يقول األ
املستشار القانوني لشؤون اللجان:

دد الضرر وليس فقط عل حكم من
31

أحكام القانون وإمنا عل األحكام العامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.
35

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند  0من املادة  2ينص عل أنه «يعاقب
باحلبس والغرامة اليت ال قل عن ...كل من خيالف أحكام ه ا القانون»،
أريد أن أعرف ما هو الفرق بني املادة  2واملادة 9؟ أنا أقرتح دمج املاد ني مع ما
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فضل به األ الدكتور عبدالعزيز أبل ،هل سأدفع غرامة وأسجن ويف نفس
الوقت سأدفع عويضًا؟! أرى أن هنا

داخالً ما بني املاد ني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار 5
القانونـي لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل املادة  ،9هي تعلق بالتعويض
املدني ،وباجلزاء املدني ،بينما املادة  2تعلق باجلزاء اجلنائي ،أي العقوبة 01
باحلبس ،ومن املتعارف عليه أنه إذا كان هنا ضرر ،فالبد من التعويض؛
ألن التعويض جلرب الضرر .بالنسبة إىل اجلزاء اجلنائي ،هنا ار كبت جرمية
مبخالفة ه ا القانون ،وبالتالي املشرع شرع عقوبة احلبس ،وهنا فصل ما
بني التعويض املدني واجلزاء اجلنائي ،مثا ًال عل ذلك إذا دهس شخص ما
شخصًا آخر ،فبموجب القانون هنا

عويض مدني ،وهنا جزاء جنائي05 ،

هنا نفس األمر .بالنسبة إىل ما فضل به األ الدكتور عبدالعزيز أبل
خبصو

املادة  ،2مسألة إلغاء الرتخيص مسألة جوازية ،واإلدارة قد ال لغي

الرتخيص ،مثاالً عل ذلك :إذا خالف املرخص له أحكام ه ا القانون بسحب
كميات أكرب من املسموح به أو قام بسحب الرمال من مناطق غري حمددة
له ،اإلدارة هنا هلا سلطة قديرية ،وقد ال لغي الرتخيص ،ولكن يف نفس 31
الوقت من حقها أن طالب بالتعويض عن األضرار اليت سببها ه ا الشخص
سواء للبياة ،أو للمنشاات القائمة يف ه ا املكان ،وبالتالي أعتقد أن النص
املوجود حاليًا أمشل وأوسع ويغطي ما هو مطلوب ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل سعادة األ الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير
البلديات والتخطيط العمراني.
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وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس ،كان املقصود من ه املادة هو األضرار اليت
رت ب عل البياة احمليطة مبوقع العمل ،هنا

اآلن  2شركات عاملة،

والشركات اليت عمل يف جمال استخراج الرمال هي  3شركات ،و ر بت
عل استخراج الرمال آثار سلبية عل فشت العظم بال ات ،فأحببنا من خالل 5
ه املادة أن ساهم الشركات اليت ستعمل يف استخراج الرمال بإعادة أهيل
البياة البحرية؛ ألنه مهما استخدمت ه

الشركات من قنيات ــ وحنن

حاولنا خالل الفرتة املاضية أن حند من التلوث البياي ــ إال أنه ما زال هنا
لوث بياي ،خصوصًا لوث ه

الفشوت مبادة السلك الناجتة عن استخراج

الرمال ،وبالتالي أحببنا يف ه

املادة أن ساهم الشركات يف إعادة أهيل 01

ه

الفشوت من أجل إحياء الثروة السمكية يف ه

املناطق ،ه ا هو

املقصود من ه املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،فضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل
لديه وجهة نظر ،وأنا أثن عل اقرتاحه بدمج املاد ني ،ألن املادة السابعة
تكلم عن خمالفات ألحكام ه ا القانون ،وك لك املادة 2؛ ألن اجلهة 31
املرخص هلا قد ر كب خمالفات مدنية ،ومن ثم رفض دفع التعويض،
وبالتالي نضطر لل هاب إىل احملكمة ،واحملكمة شكل جلنة لتقييم
الضرر وحتديد مقدار التعويض عن الضرر ،وبالتالي دمج املاد ني سيكون
أفضل للقانون ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عل كلٍ ،األ الدكتور عبدالعزيز أبل يقرتح النص اآل ي:
« لتزم اجلهة املرخص هلا باستخراج الرمال بالتعويض عن األضرار اليت
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سببت فيها عل

البياة جراء قيامها بأعمال االستخراج» ،ه ا أحد

التعديالت ،التعديل اآلخر ال ي أ

من قبل األ الدكتور سعيد أمحد

عبداهلل وثن عليه األ عبدالرمحن مجشري هو طلب دمج املاد ني  9و2؛ ألنه
يعتقد أنهما ؤديان إىل نفس الغرض ،وطبعًا يف عملية الدمج مل يأ ين اقرتاح،
وه ا يعين أن املادة جيب أن عود إىل اللجنة مرة أخرى إلعادة صياغتها ،فهل 5
قرتحون إعادة املادة إىل اللجنة؟ فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال نوافق عل الدمج؛ ألن هنا

سلسالً

قانونيًا جيدًا يف الصياغة احلالية ،واملستشارون يؤيدون ه الصياغة ،املادة 01
 ،9ومن بعدها أ ي املادة  ،2وهي مادة إجرائية ،وبالتالي دجمهما ال ينتج عنه
أي فائدة ،حنن نقرتح التصويت عل الدمج ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع كل االحرتام والتقدير ملن طلب دمج
املاد ني أقول إنهما تحدثان عن موضوعني خمتلفني ،فاملادة األوىل تحدث
عن إلزام ه

اجلهات بالتعويض عن األضرار ،بينما املادة الثانية فيها 31

عقوبات ،فاألوىل قول إن عل اجلهات املرخص هلا أن عوّض ،بينما يف
الثانية قول إن عليها عقوبات معينة عند خمالفة األحكام؛ إذن املاد ان
خمتلفتان .وليسمح لي األ الدكتور سعيد أمحد حيث إنهما ليس هلما عالقة
ببعضهما البعض حت يتم دجمهما يف مادة واحدة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
عل كلٍ أنا مل يصلين أي عديل عدا طلب إعاد ها إىل اللجنة
لدراستها ،فإذا مل يوافق اجمللس عل إعاد ها سوف نطرح اقرتاح األ
الدكتور عبدالعزيز أبل ثم وصية اللجنة ،فهل يوافق اجمللس عل إعادة املادة

01

إىل اللجنة؟

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل اقرتاح األ الدكتور عبدالعزيز أبل بتعديل
05

املادة؟

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه املادة املستحدثة؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( :)2وصي اللجنة بإعادة صياغة املادة  2من املشروع بقانون
ونقلها إىل ما بعد املادة اخلاصة بالعقوبات فتأخ الرقم .9
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الرئيـــــــــــــــس:
حينما يأ ي دورها سوف نتطرق إليها ،فضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
5

املادة ( :)5وصي اللجنة باملوافقة عل ح ف ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه املادة؟
01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ح ف ه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُح ف ه

املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر

اللجنة.
31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 2 :6بعد إعادة الرتقيم) :وصي اللجنة باملوافقة عل ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
35

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه

املادة؟ فضلي األخت رباب عبدالنيب

العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن ه

املادة هي مادة عقابية فقط عاقب

الشخص الطبيعي وهو الشخص املدر وال ي يتمتع باحلرية ،ولكن ال متتد
إىل الشخص االعتباري ،وحنن نعرف أن القانون سوف يتعامل مع شخصيات
اعتبارية أكثر ،والفقه اجلنائي أخ مبوضوع معاقبة الشخص االعتباري .أنا 5
واألخت دالل الزايد لدينا اقرتاح بإضافة فقرة خبصو

معاقبة الشخص

االعتباري .األمر اآلخر أنا أعتقد أن العقوبة ال تناسب مع اجلرم ،وحنن
حبكم عملنا مر علينا الكثري من القضايا خبصو

سرقة الرمال ،وكان

دائمًا يُعاقب سائق الشاحنة ،وسائق الشاحنة دائمًا يكون شخصًا أجنبيًا
فقريًا ،كما مت وضع الغرامة هنا اليت ال قل عن  51ألف دينار ،ه ا 01
الشخص من أين له ه ا املبلغ حت يدفعه أساسًا ،بالتالي أعتقد أنه البد أن
تناسب العقوبة مع اجلرم ،ل ا أقرتح أن يعاقب باحلبس مدة ال زيد عل سنة
بالنسبة إىل الشخص الطبيعي ،والغرامة فقط اليت ال زيد عل  31ألف
دينار ،وبالتالي نرت

للقضاء قدير الغرامة عل حسب مالءة الشخص،

فالشخص الفقري من أين له مبلغ  51ألف دينار حت يدفعه؟! فلنقل إن هنا
شروعًا يف العملية عل أقل قدير .أنا أعتقد أنه سوف جيازى فيها أشخا

05
ال

دخل هلم يف القضية ،فقط ألنه وُجِدَ يُحمّل رماالً من دون رخيص .أعتقد أن
ه املادة العقابية حتتاج إىل عديل ،فإما أن تم إعاد ها إىل اللجنة ،وإما أن
يتم النظر يف املقرتح ال ي سأقدمه مع األخت دالل الزايد إىل اللجنة،
31

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
35

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،باإلضافة إىل ما فضلت به األخت رباب
العريض حول عدم حتديد العقوبات عل الشخص االعتباري ،فإن املادة يف
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اعتقادي ال حتدد اجلرم ،إمنا ُحدد العقوبة .النص يف الدستور يقول يف املادة
 31البند (أ) «ال جرمية وال عقوبة إال بناء عل قانون ،وال عقاب إال عل
األفعال الالحقة للعمل بالقانون ال ي ينص عليها» ،فما هو الفعل أو اجلرم
املؤثم أو اجملرم هنا ،إنه غري حمدد ،املادة قول« :يعاقب باحلبس والغرامة
اليت ال قل عن  51ألف دينار وال جتاوز  011ألف دينار أو بإحدى ها ني 5
العقوبتني كل من خيالف أحكام ه ا القانون» ،ما هو اجلرم ال ي أعاقب
عليه بغرامة  51ألفًا أو  011ألف أو  21ألفًا؟ ما ال ي قمت بفعله؟ هل سرقت
الرمل أم بعته أم استخرجته؟ هل أعاقب فقط؟! هل إذا قمت مبخالفة السعر
للمرت املربع أعاقب بنفس احلكم يف حالة قيامي باستخراج الرمل من دون
رخيص أو عملت من دون رخيص أو خالفت الرتخيص؟ إن ه ا غري صحيح01 ،
فاملادة عامة ،وأنا أعتقد أن الصياغة بالتحديد فيما يتعلق بالنص عل خمالفة
األحكام ال ميكن أن تناسب معه ،وقد قال لنا سعادة املستشار إن ه
جزائية ،أي أنها تعلق جبزاء ،أي بشيء يقوم عل عمل مؤثم أو جمرم ،وليس
عل حكم خمالف ،فاحلكم املخالف ممكن أن يكون يف حالة قيامي
مثال بقياد ي للسيارة بسرعة معينة لكن مل أ سبب يف قتل أحد ،فالقتل هو 05
اجملرّم ،أما السرعة فهي مؤثَّمة صحيح ،ولكن احلكم فيها مدني ،إذن أنا
أعتقد أننا جيب أن نكون دقيقني جدًا يف جعل العقوبة تناسب مع اجلرم
املؤثم وأن يكون اجلُرم حمددًا ،وإذا مل يكن حمددًا فليس هنا وضوح،
وأنا أعتقد أن من البساطة الطعن يف دستورية ه املادة بدون شك ألنها غري
حمددة ،وبالتالي أنا أقرتح إعاد ها إىل اللجنة لكي حتدد اجلرم املؤثم31 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

35

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،فقط للعلم ،ه الصياغة موجودة يف الكثري
من القوانني البحرينية ،وال وجود لعدم الدستورية فيها ،واملختلف عليه هو
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وضع سقف  51ألفًا أو  011ألف ،ولكن الفقرة جاءت بها ني العقوبتني لكل
من خيالف أحكام ه ا القانون ،وإذا رجعت إىل مجيع قوانني مملكة
البحرين خبصو

الصياغة موجودة بال ات وبالتحديد،

العقوبات فه

وبالطريقة املوجودة يف ه ا البند ،ه ا شيء .الشيء اآلخر ،إذا كان هنا
رأي لألختني الفاضلتني رباب العريض ودالل الزايد عل أساح أن الشخص 5
االعتباري مل ضمنه ه

العقوبة ،فسنرى االقرتاح وسنكون سعيدين جدًا

بأن نضيف إضافة إىل ه ا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،فضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصفيت عضوًا يف اللجنة ،أنا أشكر وأؤيد
اقرتاح األختني رباب العريض ودالل الزايد بإضافة ما مييز الشخص
االعتباري ،ألنه من خالل املناقشة يد أن القانون يتكلم عن الغرامة 05
واحلبس .احلبس الطبيعي معروف ولكن احلبس االعتباري ال نعرف هل هو
حبس الشركة كلها أم جملس اإلدارة .إذن ه ا االقرتاح جيد .أما بالنسبة
إىل كون العقوبة مغلظة يف ه ا القانون ،فهي غري مغلظة يا سيدي الرئيس.
كما فضلت األخت رباب العريض ،حنن ال نتكلم عن سائق شاحنة آسيوي
يقع عليه اللوم فيُغرّم أو يُجرّم ،بل حنن نتكلم عن شركات تعامل مبعدات 31
مباليني الدنانري أو الدوالرات ،وخمالفتها أو جسامة خمالفتها عل البياة أو
غري البياة ،سبب هدر موارد طبيعية ،فنحن مسؤولون عن وضع التشريع
ووضح حد وسقف أعل وسقف أدن للغرامة حت

تناسب مع اجلرم ال ي

حدث .بعض الدول يا سيدي الرئيس ال كتفي بوضع الغرامات املالية فقط
أو احلبس ،إمنا ُصادر كل ه
اجلرائم حت

املعدات املستعملة يف ار كاب مثل ه

كون رادعًا لتصرفات بعض شركات عمالقة هدم البياة

و هدم املوارد الطبيعية اليت عمل فيها ،فالغرامة اليت جاء نا يف املشروع
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35

األصلي كانت أكثر ،ولكن أعضاء اللجنة حاولوا أن جيعلوها بقدر
املستطاع واملعقول فأصبحت  51ألف دينار ،أما بالنسبة إىل سائق الشاحنة
فه ا يعرف مقدار الغرامة .ثانيًا :التثبت :ه ا من شؤون العمل ،وأعتقد أن
هنا

جهات متخصصة يف النيابة العامة قوم بالتحقيق ،وهنا

أيضًا

حماكم وجهات فنية أخرى ُنتدب لإلشراف و قدير حجم الضرر .أنا مع 5
املوافقة عل ه املادة من دون إعاد ها إىل اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني األول
01

بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن النص به الطريقة فعالً خمالف للدستور
وخمالف حلكم املادة  31من الدستور صراحة ،ألنه بالنسبة إىل النص
اجلنائي «ال جرمية وال عقوبة إال بناء عل

قانون ،وال عقاب إال عل

05

األفعال ،»...وأنا هنا أُعاقب عل األفعال وال أُعاقب عل القانون كمخالفة
مُدجمة يف القانون .وطبقًا حلكم احملكمة الدستورية فإن القوانني سابقًا
كانت سري ب لك قبل العمل بدستور عام 3113م ،وبعد 3113م أنا ألتزم
بالنص الدستوري املوجود حاليًا .حكم الدستور قرر صراحة أن النص
اجلنائي البد أن يكون مُحدِدًا للجرمية اليت ار كبت وموضحًا ألركانها ألن 31
كل جرمية هلا ركن مادي وركن معنوي ،فال جيوز أن أعاقب بصفة عامة
عل القانون ،وإال أصبح النص فعالً غري دستوري .البد أن ُحدد ما هي
األفعال أو اجلرائم اليت ار كبت ،وحتدد لكل منها عقوبة عل حدة حت
كون حتت رقابة احملكمة ،وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مجال حممد فخرو.
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العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق متامًا مع ما كالم األ الدكتور
عبدالعزيز أبل وكالم األ املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي
الشورى والنواب حول أن ه

املادة فضفاضة أكثر من الالزم وال يُعقل أن

أضع مادة واحدة للعقاب عل كل مواد القانون سواء كانت بسيطة أو 5
جوهرية ،ولنفرتض أن الشركة جاءت واستخرجت الرمل باخلطأ من منطقة
غري مرخص هلا باالستخراج منها ،واستخرجت حوالي  011طن أو  011مرت
مكعب ،وقيمة ه ا الرمل مثالً  01آالف دينار ،فهل يُعقل أن أُغرمها مببلغ
 51ألفًا أو  011ألف؟! ومثالً حينما ستخرج الشركة باخلطأ كمية أكرب
مبقدار  01أمتار مكعبة ،ه خمالفة ،فهل حينها أُغرمها مببلغ  51ألفًا01 ،
أي ضعف السعر بــ  511مرة! جيب ــ يف احلقيقة ــ أن حندد لكل خمالفة
عقابًا معينًا ،سواء كانت العقوبة حبسًا أو كانت عقوبة مادية .وأيضًا إذا
كان النص احلالي ال يغطي الشركات فيجب أن نُعدل ه ا النص ونُغطي
الشركات؛ وعليه أعتقد أن إرجاع املادة إىل اللجنة هو احلل األفضل،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ الدكتور حممد عبداهلل الدليمي املستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس.
31

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما بيّن سعادة املقرر ،القوانني يف مملكة
البحرين ملياة به

النصو  ،أو مبثل ه ا النص ،مبعن أنه إذا افرتضنا

عدم دستورية ه ا النص فمعن ذلك أن معظم القوانني يف البحرين غري
دستورية .هنا أود أن أوضح نقطة مهمة ،إن ه ا النص ال يُعاقب عل
األحكام وإمنا يُعاقب عل األفعال اليت ُخالف األحكام ،أي أن هنا فعالً.
مثالً قامت شركة باستخراج الرمال من دون رخيص ،فهنا قامت الشركة
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35

بفعل وهو استخراج الرمال من دون رخيص ،وبالتالي القانون يُعاقب عل
الفعل ،فالفعل جُرِّم يف ه احلالة ،ألن القانون حظر ه ا التصرف ،وحظر
ه ا الفعل ،وهنا الفعل حمدد وهو عدم احلصول عل
البنك املركزي كل شخص ال

صل عل

رخيص ،ويف قانون

رخيص ويُمارح عمالً من أعمال

البنك املركزي يُعاقب ،ووُضع له جزاء ،ويف قانون الشركات ك لك ،ويف 5
قوانني كثرية .مسألة أخرى هي أن النص أعط سلطة قديرية للمحكمة،
ووضع جزاءين ،اجلزاء األول هو احلبس ،واجلزاء الثاني هو الغرامة ،فهنا
كبَت املخالفة من قبل شخص
احملكمة لديها السلطة واالختيار ،فإذا ار ُ ِ
طبيعي قد ُوقع عليه احملكمة احلبس ،وقد ُوقع عليه الغرامة ،وإذا
كبَت املخالفة من الشخص االعتباري فهنا جيب أن نفرّق أيضًا بني 01
ار ُ ِ
حالتني ،فاملمثل القانوني للشخص االعتباري قد يتعرض للجزاء اجلنائي وقد
يتعرض للحبس إذا كان هو من اخت القرار ،وإذا كانت املسؤولية عن
الشخص االعتباري ــ باعتبار شخصًا اعتباريًا معنويًا ــ فمن غري املمكن أن
وقع عليه عقوبة احلبس ألنه ال ميكن أن حتبس شركة وإمنا وقع عليها
الغرامة يف ه

احلالة .أعتقد أن ه ا النص موجود يف التشريع البحريين 05

بكثرة ،وحنن هنا يف اجمللس أقررنا قوانني خالل ه ا الدور فيها مثل ه ا
النص ومل يكن هنا أي اعرتاض حول وجود شبهة عدم دستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،فضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بشأن اجلزئية اليت كلم فيها األ الدكتور
عبدالعزيز أبل ،طبعًا كل ما اجته إليه األ الدكتور عبدالعزيز صحيح ،وما
أيد فيه األ املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 35
خيتلف طبعًا مع رأي األ الدكتور حممد الدليمي املستشار القانوني لشؤون
اللجان باجمللس ،ولن أدخل يف التفاصيل ،ولكنين سأ كلم يف أمر واحد،
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وهو أن النص العقابي الوارد يف مشروع القانون موجه كعقوبة للشخص
الطبيعي ،وذلك واضح جدًا .ضرورة إضافة النص املتعلق بالشخص االعتباري
واجبة باعتبار أن الشخص االعتباري كون يف مواجهته الغرامات فقط.
بالنسبة إىل حتديد األفعال اليت يتم جترميها مبوجب النص العقابي ،أيضًا
ه من مسات النصو

العقابية ،فكما مت إيضاحه البد أن يكون الفعل 5

املكون للجرمية واضحًا وحمددًا ودقيقًا ،ويتم بناء عليه ر يب العقوبة املقررة
عند ار كاب ه ا الفعل اجملرم .وما فضل به األ الدكتور عبدالعزيز أبل
من اعرتاض حول ه املادة من السهل جدًا أن يتم التغلب عليه بالنص عل ما
هي األفعال اليت سوف كون معاقبة و ُقرر هلا ه العقوبة .طبعًا أنا اطلعت
سريعًا ــ حينما كلم األ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ حت أعرف ،أينما وردت 01
كلمة « ظر» فمعناها أن ه ا الفعل يعترب فعالً جمرمًا ،وبالتالي يف باب
العقوبات أنت نص عل العقوبة املقررة له ،فهنا

اقرتاح ينص عل أن

«يعاقب باحلبس والغرامة اليت ال زيد عل  31ألفًا أو بإحدى ها ني العقوبتني
كل من خالف أحكام املادة  0واملادة  3البند  3من ه ا القانون» .أنا مع
االقرتاح ال ي قدمنا خبصو

إضافة الشخص االعتباري إىل نص املادة 05

واملعدل للمواد اليت ذُكرت وهو أنه يُحظر ار كاب ه ا الفعل وبالتالي
جترميه ،وأن ُعاد إىل اللجنة حت يتم ر يب النص بدءًا بالشخص االعتباري،
وحتديد األفعال املكونة للجرمية واملعاقب عليها ،والبند الثاني املتعلق
بالشخص االعتباري بتقرير العقوبة املقررة له ،وأن رى اللجنة هل نقف عند
احلد املقرر للغرامات أم األخ بالتربيرات اليت مت وضيحها بشأن الغرامات31 .
ه ا رأيي وأمتن أن يتجاوب اجمللس مع ه ا األمر ،فنحن نتكلم عن نص
عقابي وليس عن نص نظيمي ،وبالتالي فيه حقوق ملتصقة باإلنسان
وملتصقة أيضًا حبقوق ومكونات الشخص االعتباري ،فأمتن عل اجمللس
أن يُعيد ه املادة إىل اللجنة ،وشكرًا.
35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقطة اليت ال أ فق فيها مع الدكتور حممد
الدليمي املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس تعلق مبوضوع أن ه ا
النص العقابي يُغطي الشخص االعتباري .حنن نتكلم عن فقه جنائي
ودراسات ومؤمترات بالنسبة إىل ه ا املوضوع ،فاأليلو أمريكي صار هلم 5
 011سنة ينصون نصًا صر ًا عل معاقبة الشخص االعتباري ،وحنن ال نتبع
الدول العربية اليت جاءت يف بعض األحيان ُعاقب وبعض األحيان ال ُعاقب،
ونرت املوضوع للتحكم القضائي بأن ه ا يُعاقب فيه الشخص الطبيعي وال
يُعاقب فيه الشخص االعتباري ،أو يعاقب الشخص االعتباري عل أساح أن
ه ا النص يُغطي .أيضًا حنن خففنا املوضوع يف الصياغة اليت وضعناها01 ،
فوضعناها بالطريقة األوروبية اليت نص عل أنه إذا وقعت اجلرمية أو
املخالفة بامسه أو حلسابه من أحد أجهز ه ،أي أن ه ا نوع من التخفيف ألن
بعض الدول ُعاقب الشخص االعتباري بعموميا ها ،ومن دون أن حنتاج إىل
مسألة التابع واملتبوع ،فال يقول لي األ الدكتور حممد الدليمي املستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس إن النص يُغطي الشخص االعتباري ،النص ال 05
يُغطي الشخص االعتباري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،احرتامًا لرأي الزمالء يف اجمللس ،قرتح
اللجنة سحب ه املادة وإعادة دراستها مع املادة رقم  ،2وشكرًا.

35

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،إذن اللجنة طلب اسرتداد املادة ملزيد من الدراسة ،فهل يوافق
اجمللس عل طلب اللجنة اسرتداد ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تم إعادة ه املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،فضل األ مقرر
اللجنة.
5

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 9 :2بعد إعادة الرتقيم) :وصي اللجنة باملوافقة عل ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هنا مالحظات عل ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس عل ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر ه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ

31

مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة املستحدثة ( :)01وصي اللجنة باستحداث ه

املادة بالصيغة
35

الواردة يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل استحداث ه املادة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ستحدث ه

املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األ مقرر

اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
املادة ( 00 :9بعد إعادة الرتقيم) :وصي اللجنة باملوافقة عل ه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا

مالحظات عل ه

املادة؟ فضل األ سعود عبدالعزيز 05

كانو.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس ،وجد عقود مد ها عدة سنوات ،قد كون
مد ها سنة أو سنتني مثالً ،فكيف نتعامل معها يف حالة الـ  31يومًا ،أ وقع 31
أنه جيب أن متتد أو أن راع ه العقود املربمة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل قصد العقود السابقة؟ أنا أعتقد أن ه ا القانون ليس له أثر رجعي
35

عل العقود القائمة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
كيف ستطبقه بعد  31يومًا؟
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الرئيـــــــــــــــس:
 31يومًا عل

أية راخيص جديدة ،فضل األ الدكتور عصام

عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.
5

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن النص سليم من الناحية القانونية
والدستورية.

الرئيـــــــــــــــس:
األ سعود كانو يقصد يف حالة ما إذا كانت هنا

مؤسسات أو 01

أفراد لديهم راخيص سابقة عل ه ا القانون.

املستشار القانوني للمجلس:
إن ه ا القانون يسري من اريخ النفاذ عل الرتاخيص اجلديدة ،مبعن
أنه عندما ُمنح راخيص جديدة يُطبق ه ا القانون عليها ،أما إذا كانت 05
هنا

راخيص مت احلصول عليها بالطريق القانوني وهي قائمة حاليًا فه

ستمر ،وال يتناقض ذلك معها .ولكن ه

العبارة « ...كلٌ فيما خيصه ــ

نفي ه ا القانون ،ويعمل به من اليوم التالي ملرور ثالثني يومًا من اريخ
نشر  »...عين أن أحكام ه ا القانون يبدأ نفاذها من ه ا التاريخ يف اليوم
التالي ملرور  31يومًا من اريخ نشر يف اجلريدة الرمسية ،مبعن أن أحكام 31
ه ا القانون يبدأ نفاذها ،أما األمور السابقة اليت كانت قد صدرت مبوجب
القواعد القانونية الناف ة حاليًا فيبق سريانها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األ سعود عبدالعزيز كانو.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
امسح لي يا سعادة الرئيس ،هنا عقود مد ها سنتان ،وبعد ثالثني
يومًا من اريخ نشر ...
5

الرئيـــــــــــــــس:
يقول لك إن العقود اليت كانت موجودة قبل ه ا القانون ناف ة وسارية
بناء عل القانون احلالي الناف اآلن .القاعدة القانونية قول لك إن القوانني
ليس هلا أثر رجعي عل ما سبق .فضل األ مجال عبدالعظيم درويش
املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

01

املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سعادة الرئيس ،أوالً :إن املراكز القانونية إذا استقرت يف ظل
القانون املعمول به حاليًا فستستمر حت ينتهي رخيصها وهو امليعاد احملدد
للرتخيص ،وإذا أراد أن جيدد فيجدد طبقًا للقانون اجلديد ،ألنه ال يوجد نص
يف القانون يقرر صراحة وثيق أوضاع حامل ه الرتاخيص حاليًا ،فطاملا مل 05
يوجد مثل ه ا النص فيستمر الرتخيص حت انتهاء مد ه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟
31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل املادة بتعديل اللجنة؟
35

(أغلبية موافقة)
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