ــــــــــــــد ف ــــــــــــــرو.

.1

العضــــــــــــــو مجــــــــــــــال

.5

العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــب ســــــــــــــل ا .

.3

العضـــــــــــــــــــو دالل جاســـــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.4

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــ ـاجب تقـــــــــــــوي.

.2

ا لعضــــــــــــو قالــــــــــــد حســــــــــ ـ املســــــــــــقطب.

.1

الفا ــــل.

العضــــــــو الــــداتورة جهــــاد عبــــدا

.7

العضــــــــــــــــو فــــــــــ ـ اد أ

.8

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

.9

العضــــــــــــو اــــــــــــ بــــــــــــاد البحارنــــــــــــة.

11.

العضـــــــــــــو أ

ـــــــــــــد مهـــــــــــــدي احلـــــــــــــداد.

11.

العضــــــــــــو حــــــــــــيس

15.

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا

13.

العضــــــــــو الــــداتور عبــ ـدالع ي حســــن أاــــل.

14.

ـــــــــــــــود.

12.

ــــــــــــد احلــــــــــــاجب.

ــــــــــــد الرميحــــــــــــب.

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــب ا
العضــــــــــــو مجعــــــــــــة

الع

ــا .

ــــــــــــد ال عــــــــــ ـ .

ـــــــة عبـــــــدا بار ال ـــــــوه ب.

11.

العضـــــــو فا

17.

العضــــــــــو اســــــــــام إ ااعيــــــــــل البن ح ــــــــــد.

18.

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــاس.

19.

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

ـــــــــــد ال ـــــــــــواري.

51.

العضــــــــــــــو كهـــــــــــوة

51.

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية قليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

55.

ــــــد عبــــــدا .

العضـــــو الــــــداتور ســــــعيد أ

53.

العضـــــــــــــو أ

54.

العضـــــو الـــــداتور أ

52.

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم أ

51.

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــا ا يـــــــــــــا .
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57.

العضــــــــــــــو قالــــــــــــــد

58.

العضــــــــــــــــو درويـــــــــ ـ

ــــــــــــــد املســــــــــــــلم.
أ

ـــــــــــد املنـــــــــــاعب.

ــــــــياء

يــــــ ـ املوســــــــوي.

59.

العضــــــــو ســــــــيد

31.

العضـــــــــــــو بـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل ر

31.

العضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالر
ن

ـــــــــــــة.

ن املعــــــــــاودة.
ـــــــد مجشـــــ ـ .

35.

الع ضـــــــــــــــو عبـــــــدالر

33.

العضــــــــــو عبــــدالوهاب عبداحلســــن املنصــــور.

34.

ــــــــــــــد.

العضــــــــــــــو علــــــــــــــب عيســــــــــــــ أ

ـــــــد علـــــــب حســـــــن.

32.

العضـــــــو الـــــــداتور

31.

العضـــــو الـــــداتور

37.

العضـــــو الـــــداتور منصـــــور

.38

العضــــــــو نانســــــــب دينــــــــا إيلــــــــب قضــــــــوري.

اعـــــب.

ـــــد علـــــب ا

ـــــد ســـــرحا .

وقد حضر ا لسة سعادة السيد عبدا ليل إاـراهيم ل ريـف األمـ العـام
لس الشورى .هذا وقد مثل احل ومة سعادة السيد غامن ان فضل البوعين وكير
ش و جملسب الشورى والنواب.
ممثلب ا هال الراية وهم:

ا ا حضر ا لسة اع

2

 من وكارة الداقلية:
 - 1النقيا

د يونس اهلرمب رايس شعبة االتصال ل لسب الشورى

والنواب والل ا الوكارية.
 - 5املالكم فيصل عبدالع ي الن ار من إدارة الش و القانونية.
 من وكارة العدل والش و اإلسالمية واألوقاف:
- 1السيد سعيد

د عبداملطلا املستشار القانونب.

- 5الشي ة نورة انت قليفة ل قليفة املستشار القانونب.
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11

 من وكارة ش و جملسب الشورى والنواب:
د العيد الوايـل املسـاعد لشـ و جملسـب

 - 1السيد عبدالعظيم
الشورى والنواب.

د حبيا املستشار القانونب األول.

 - 5السيد عبدالع ي

2

ــ وعدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفب الوكارة.

 من وكارة الصناعة والت ارة:
 -الداتور عبدا

أ د عبدا

الوايل املساعد لل وابفال و

اية

املستهل .
11

 من اهليئة العامة للتأم االجت اعب:
- 1الداتور كاريا سلطا العباسب الرايس التنفيذي للهيئة.
- 5السيدة إميا مصطف املراا ب نااا الرايس التنفيذي للهيئة.

12
ا ا حضرها الداتور أ د عبدا

نابر األم

العام املساعد لل وارد

البشرية واملالية واملعلومالال والداتورة فوكية يوسف ا يا األم
لش و العالقال واإلعالم والبحوثال والسيد عبدالنابر

العام املساعد

د الصديقب األم

العام املساعد لش و ا لسال والل ا ال والداتور عصام عبدالوهاب ال كجنب 51
رايس هيئة املستشارين القانوني

اا لسال وأعضاء هيئة املستشارين القانوني

اا لسال ا ا حضرها عدد من مديري اإلدارال ورؤساء األقسام وموظفب األمانة
العامةال ثم افتتح معالب الرايس ا لسة:
52
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الرئيـــــــــــــــس:
اسم ا

الر

ن الرحيمال نفتتح ا لسة احلادية عشرة من دور

االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعب الراااال ونبدأ اتالوة أااء
األعضاء املعتذرين والغااب

عن ا لسة السااقة .تفضل األخ عبدا ليل
2

إاراهيم ل ريف األم العام لل لس.

األمني العام للمجلس:
ش رًا سيدي الرايسال السالم علـي م ور
ا

ـة ا

وارااتـهال وأسـعد

بباح م مجيعًا ا ل ق ال اعتذر عن حضور هذه ا لسة سـعادة السـيد
11

د ان مبارك النعي ب للسفر قار امل ل ةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال واهذا ي و النصاب القانونـب النعقاد ا لسة متوافرًا.
وننتقل اآل إىل البند التالب من جدول األع ال وا اص االتصديق عل
12

مضبطة ا لسة السااقةال فهل هناك مالحظال عليها؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقــر املضــبطة ا ــا وردل إلــي م .لــدينا ايــا لناســبة يــوم املــرأة 51
العاملب .تفضل األخ عبدا ليل إاراهيم ل ريف األم العام لل لس.

األمني العام للمجلس:
ش ـ رًا ســــــيدي الــرايسال ايــا جملــس الشــورى لناســبة ي ـوم املــرأة
العــاملب :يتقــدم جملــس الشــورى اــأا يــال التهــانب وبــاد الت ي ــال إىل 52
املرأة البحرينية قابة واملـرأة

الـدول العرايـة ودول العـا عامـة لناسـبة يـوم

املرأة العـاملب الـذي يصـادف الثـامن مـن شـهر مـارس ا ـاريال والـذي يعـد وقفـة
سنوية يعلن ا لس من قالهلا تقديره ال ب
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دعم ع لـة التن يـة

املواقا وا االلال واعت اكه االدور البارك الذي تضطلا اه

الو نيـة علـ الصــعد اافـة .إ جملــس الشـورى يـث ان عاليًـا الرعايـة ال رميــة
اليت حظيت اها املرأة البحرينية من لد حضرة بـاحا ا اللـة امللـ
عيسـ ل قليفــة عاهــل الـبالد املفــدى حفظــه ا

ـد اـن

ورعـاهال واهت ــام جاللتــه غـ

املســبو اطعطــاء املــرأة البحرينيــة حقوقهــا ال املــةال وذلــ عرفانًــا وتقــديرًا 2
قيــق التن يــة الشــاملة اامل ل ــةال وإســهاماتها

اــدورها ال ــب

خمتلــف

امليادين وا االل .و هذه املناسـبة يـود جملـس الشـورى أ يعـرب اـذل عـن
االغ االعت اك والتقدير ل ل ا هود اليت يقوم اها ا لس األعل لل رأة ارااسة
بــاحبة الس ـ و املل ــب األم ـ ة ســبي ة انــت إاــراهيم ل قليفــة قرينــة عاهــل
الــبالد املفــدىال

ســبيل رعايــة املــرأة البحرينيــة وز ينهــا وتع يـ قــدراتها

املشـــاراة االقتصـــادية والسياســـيةال م اـــدين

هـــذه املناســـبة أ جملـــس

الشــورى لــن يــدقر جه ـدًا حنــو م يــد مــن الــت

لل ــرأة البحرينيــةال ودعــم

11

جهودهــا مــن قــالل ســن مشــاريا القــوان واالق احــال اقــوان الــيت تســهم
هذا الصـدد اـدور

قيق تطلعال املرأة البحرينية وتل احتياجاتهاال منوه

أبــحاب الســعادة أعضــاء ا لــسال و ابــة عضــوال ا لــس
وحنن

هــذا الشــأ 12 .

جملس الشورى إذ حنتفب اهذه املناسبة ليسرنا أ نع عن زنياتنا اأ

قق املرأة البحرينية اش ل قاص امل يد من الن اي ــ واملرأة
والعا أيضًا ــ وتبلغ ال ما تصبو إليه من

الدول العرايـة

وحال و مالال وش رًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت الداتورة جهاد عبدا

الفا ل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ش رًا سيدي الرايسال أود أ أهنئ املرأة البحرينية اهذا اليوم
وأحييها عل دورها البارك ااعتبارها شري ًا أساسيًا
والتطور

راا التن ية 52

هذا البلدال فاملرأة البحرينية تستحق ال ثناء وتقدير
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نهضة البحرين وهب أيضًا زثل وجهًا مشرفًا للبحرين

مشاراتها الرجل

ضرهاال فهنيئًا للبحرين انسااها وهنيئًا لنا

ال ا افل الدولية اليت

حنن نساء البحرين اهذا الو ن وهذه احل ومة ــ وعل رأسها جاللة املل ــ
واليت تقدر وتث ن دور املرأة البحرينيةال ف ل عام وحنن األف ق ال وش رًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد

د املسلم.

العضو خالد حممد املسلم:
ش رًا سيدي الرايسال دقلت مس ة ع ل املرأة البحرينية انطالقة 11
جديدة لبادرال مل ية ساه ت

دعم حضورها وتع ي مشاراتها

اط ال املشرو اإلبالحب احلضاري حلضرة باحا ا اللة املل
عيس ل قليفة مل ممل ة البحرين

نوف

د ان

من عام 5111مال حيث ادأل

م تسبال املرأة تتحقق عل أرض الواقاال واعد املوافقة الشعبية عل ميثا
الع ل الو

الذي حظب انسبة  %98.4أبدر جاللة املل

5111م املرسوم رقم  1لسنة 5111م اطنشاء

12

 54نوف

نة تفعيل ميثا الع ل الو

اليت تهدف إىل مراجعة مجيا القوان والتشريعال الو نية واق اي التعديالل
واآلليال الالكمة لتنفيذ مبادئ امليثا ال واذل يعت ميثا الع ل الو

من

أهم وأارك املبادئ األساسية اليت أادل وقررل حقو املرأة البحرينيةال
وت امن ذل

ما املبادرة الت هيدية والدور الريادي لصاحبة الس و املل ب 51

األم ة سبي ة انت إاراهيم ل قليفة قرينة مل ممل ة البحرين .وقد بدر
األمر السامب عن باحا ا اللة املل

د ان عيس

ل قليفة مل

ممل ة البحرين رقم  44لعام 5111م اطنشاء ا لس األعل لل رأة وهو يتبا
جاللته مباشرة ويعد املرجا لدى مجيا ا هال الراية في ا يتعلق اش و
املرأةال ويعت ا لس األعل لل رأة من امل سسال الراية اليت ع لت منذ 52
الدورة األوىل

الف ة (5111م ــ 5114م) عل و ا اس اتي ية و نية

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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5112/3/8م املضبطة 11

للنهوض ااملرأة البحرينية االشرااة والتعاو الفاعل وتضافر جهود مجيا
امل سسال الراية وم سسال ا ت ا املدنب املعنية اش و املرأةال و سااقة
تعت

األوىل من نوعها مت اعت اد االس اتي ية الو نية للنهوض ااملرأة

البحرينية من حضرة باحا ا اللة املل املفدى اأول اس اتي ية نوعية
الو ن العرابال وتعت جاا ة 2

معنية اش و املرأة تعت د من رأس الدول

املرأة

باحبة الس و املل ب األم ة سبي ة انت إاراهيم ل قليفة لت

البحرينية إحدى املبادرال الراادة عل بعيد دعم مبدأ ت اف الفرص لا
تض نته من معاي

قق مبادئ التنافسية واالستدامة واملبدأ

وحة

التوفيق ا واجباتها األسرية وع لها

الدستوري الذي افل حق املرأة

ا ت اال وانتقل ا لس من مرحلة النهوض ااملرأة إىل مرحلة نهوض املرأة 11
ارؤية قاا ة عل الشرااة املت افئة لبناء جمت ا تنافسب مستدامال وحنن إذ
حنتفل اهذه املناسبة ليسرنا أ نع عن باد زنياتنا اأ
البحرينية امل يد من الن اي والوغ ما تصبو إليه من

قق املرأة

وحالال وش رًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت هالة رم ي فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
ش رًا سيدي الرايسال ادوري اهذه املناسبة أود أ أتقدم إىل النساء
البحرينيال وعل رأسهن باحبة الس و املل ب األم ة سبي ة انت إاراهيم 51
قليفة قرينة عاهل البالد املفدى رايسة ا لس األعل لل رأة ــ حفظها ا
نة ش و املرأة والطفل اأبد التهانب

ورعاها ــ اااب واسم أعضاء

وأمجل الت ي الال مث نة اإلجناكال اليت
املستوى الو

والدور الذي تضطلا اه

حلضرة باحا ا اللة املل
حفظه ا

د ان عيس

ققها املرأة البحرينية عل
ن املشرو اإلبالحب ال ب
ل قليفة عاهل البالد املفدى 52

ورعاه والذي ز نت املرأة البحرينية

أعل املواقا واملراا وأ ت و شري ة حقيقية
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 14

عهده من الوبول إىل
بنا القرار .إ شعار
5112/3/8م املضبطة 11

األمم املتحدة لليوم العاملب لل رأة هذا العام هو ز
املساواة اينها وا
وقابة اعد تب

الرجلال وهو ا ال الذي تعت

املرأة والع ل عل
امل ل ة سباقة فيهال

االس اتي ية الو نية للنهوض ااملرأة ومتااعة ا لس األعل
املرأة اقتصاديًا واجت اعيًا اعد أ

لل رأة واحل ومة املوقرة مللف ز

مُ نت سياسيًا أسوة االرجل .ا ا أنشئت وحدال ت اف الفرص
خمتلف الوكارال واهليئال احل ومية

2

توجه وا ح إىل إكالة أي عوااق

تصادف املرأة البحرينية للوبول إىل أي موقا املا أنها زل ما ي هلها لتبوء
نة ش و املرأة والطفل ندعم هذه التوجهال

هذا املنصاال وحنن

املتقدمة اليت تبنتها القيادة الرشيدة وا لس األعل لل رأة

جمال ت اف

الفرص وندعو من هذا املن إىل أ تع م هذه الت راة عل م سسال القطا
ا اصال مل أ جتد هذه االس اتي ية
ألنه اجتاه مهم
بداه
يفوت

هذا القطا املهم بدى واسعًاال

هذه القضية العادلة .وال يفوت

تبني م هذا التوجه

أ أش ر معالي م عل

ا لس وعل اهت ام م ات

تبوء املرأة منابا قيادية
ــ يا معالب الرايس ــ

11

املرأة الذي نرى

ا لسال فش رًا ج يالً ملعالي م .وال

هذه املناسبة أ أشيد ااالهت ام املباشر الذي 12

توليه القيادة الرشيدة لل رأة البحرينية واملتااعة املتوابلة من لدنها لتوف
العي

ال ريم لل رأة والطفل ع

إبدار التشريعال والتوجيهال اليت

تع س هذه الرؤية الثاقبة واليت اا قرها توجيه جاللة العاهل املفدى إىل
و ا إ ار قانونب مينح املرأة املطلقة واألرملة غ احلا نة والع ااء احلق
االستفادة من قدمة اإلس ا ال مقدرة

الوقت ذاته ا هود ال ب ة اليت 51

تقودها باحبة الس و املل ب األم ة سبي ة انت إاراهيم ل قليفة حفظها
ا

الدفا اقضايا املرأة

خمتلف املواقا ودع ها الال دود لتطوير

ا دمال اليت تقدم إىل املرأةال مراعاة لظروفها االجت اعية اليت قد تفرض
عليهاال وهو ما يع س حرص اوها البالغ عل

االرتقاء ادور املرأة

البحرينية

خمتلف ا افل وشت ا االل .مرة أقرىال ال عام واملرأة 52

البحرينية

ال وإىل م يد من التقدم والن اي دوليًا وو نيًاال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال قلبًا وقالبًا أنا ما ال ما ذاره كمالاب 2
وكميالتب اشأ هذا اليومال يوم املرأة البحرينية هو يوم و

يدر

ن هذه

األيام اليت حنتفب اها .أبررل اليوم أ أقوم وأش رك ــ معالب الرايس ــ
والش ر موبول إىل الداتورة فوكية ا يا عل النشرة ا ابة ات اف
الفرص

جملس الشورىال حيث إ جملس الشورى هو أول م سسة دستورية

ــ وليس جهة تنفيذية ــ تع ل عل إدرا وحدة ت اف الفرصال وأين ا وجدل 11
املرأة

مواقا متقدمة أو

اإلرادة السياسية

حالة تبواها أي منصا داا ًا ننظر إىل ما هب

هذا البلد؟ وما هب التشريعال املتض نة؟ وما هب البيئال

املساندة هلا؟ وأنت ــ معالب الرايس ــ انت داا ًا عونًا وسندًا لل رأة
السلطة التشريعيةال وقابة

جملس الشورىال فقد انت م يدًا ومساندًا

ل ل ع ل أو اق اي نأتب اه لبيا ما نقدم
أقوله

هذا ا اناال أن

اصفيت امرأة أجد أ أفضل لية جمت عية

مساندة حظيت اها هب مساندة والدتب ــ ا
والديا ول الع ر ويغفر ملن تو

يعطيها الصحة والعافية ويرك

منهم ــ فلوال اوننا حنظ لثل ه الء

األمهال ملا استطعنا أ نوفّق ا
العامال لذا نتقدم االش ر ا

هذا ا ال .األمر اآلقر الذي 12

الواجبال األسرية واملشاراة
يل إىل ال أم حبرينية أسه ت

اانتها إىل مراا بنا القرارال ا ا أتقدم االش ر ا

الشأ
إيصال 51

يل إىل ال رجل

تواجدل معه

ا لس التشريعبال فقد اانوا سندًا وعونًا لنا ااعتبارنا

نساء ل ب نت

ن من املشاراة معهمال ولن و عل قدر املساواة معهم

مباشرة الع ل ال ملانبال وش رًا.

52

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ السيد ياء
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ي املوسوي.
5112/3/8م املضبطة 11

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
ش رًا سيدي الرايسال حنن ااعتبارنا أش ابًا نتااا املشهد البحري
اللة املل

نفت ر وميل نا ال هو واالفت ار عندما نشاهد املشرو اإلبالحب
وهو يأقذ املرأة البحرينية إىل حيث الرقب والتطور وإىل مواقا ا

الن وم

والش س أيضًا .أعتقد أ ال من يرى املرأة البحرينية جيدها

املواقا 2

جملس الشورى و احل ومة و ال م ا ال ليشهد أ هناك

املتقدمة

إرادة وراؤها رجل قااد ح يم استطا أ ينقذ البحرين من اهلبوب اليت هبت
عليهاال لذا عندما نشهد املرأة البحرينية نقول ما قاله املتن :
لفضلت النساء عل الرجال

ولو ال النساء ا ن فقد

وحنن عندما نرى املوقا املتقدم لل رأة البحرينية نقول:
ولو ال النساء ا ن وجـد

11

لفضلـت النساء عل الرجـال

فقد شهدنا دورًا اب ًا لل لس األعل للش و اإلسالميةال الذي قدم املرأة
فعالً ــ وهذا ليس االمًا إعالميًا ــ فقد شهدل ش صيًا
عواال املطلقال عندما أغلق

اع

القرى اع

وجوههن أاثر من ااب اا هناك ااب فُتح

هلنال هو ااب ا لس األعل للش و اإلسالمية الستيعااهن

اولة منه 12

للوبول إىل مواقا أقرى لصاحلهن من ناحية إنسانية .ا ا ال ننس ح ومة
البحرين املت ثلة

قيادة او رايس الوكراء اتارخيه ال ب أيضًا

املرأة اوكيرة وا رأة
واذل

ا انا االقتصادي و

دعم

مواقا أقرى متقدمةال

احلال االنسبة إىل او ولب العهد .القضية اليت أعتقد اها هب

ايف ننه

االشعا

أقذ املرأة إىل حيث حقوقها ال ونية واإلنسانية 51

وحت الشرعية منها؟ لذل أزن عل هذا املن ال ريم أ يأتب يوم نُصرا
فيه عل تطبيق قانو األحوال الش صية االشق ا عفري أيضًا؛ ل ب تأقذ
املرأة البحرينية م انها احلقيقبال لذل

نقول ا ا قال ن ار قبانب( :إ

احلضارة أنث )ال وش رًا.

52

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ أ د مهدي احلداد.
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العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدي الرايسال بباي ا

معالب الرايس واإلقوة ال مالء.

اداية أتقدم االتهنئة ا الصة إىل جاللة املل املفدى اهذه املناسبة انطالقًا من
جهود جاللته املقدرة واملث نة

املرأة قالل املس ة اإلبالحية

ز

املباراةال ا ا أود أ أنته هذه املناسبة ألتقدم اش ر قاص و ية قابة 2
إىل باحبة الس و املل ب األم ة سبي ة انت إاراهيم ل قليفة قرينة عاهل
البالد املفدى لدورها املت ي ال والذي يشهد له ا

يا

ز

املرأة و

ل

ه ومها ومتااعة مشاالهاال وذل من قالل ا لس األعل لل رأة .أود أ
أتطر هنا إىل نقطة مه ة وهب م زر (ا
هذا امل زر

1992م واآل حنن

) وا ا يعلم ا

يا فقد عقد

عام 5112مال حيث مرل عليه  51سنةال 11

ونود أ نتساءل :ما هب اإلجراءال وا طوال الع لية اليت زت لتنفيذ
مقررال م زر (ا

)؟ حنن نتحدث اعا فة ول ننا ال ننس ما بدر عن

هذا امل زر من توبيال وقرارال تطالا فيها مجيا الدول ومنها ممل ة
ذل امل زرال

البحرين اليت شارات

يه نا هو اإلجراءال اليت تطبق لت

الواقا ال الم اث ول ن ما
املرأة سواء داقل البحرين أو 12

قارجهاال وهذا أمر مهم فهناك ــ ا ا تعل و ــ العنفال حيث تتعرض املرأة
للعنف

دول اث ةال سواء العنف األسري أو من قالل احلروب األهليةال

لنعرف ايف نستطيا أ حن ب ه الء النسوة أو الطفالل ا ا

دث

ال ث من دول العا ال فاملهم أ نعرف ايف نت ذ إجراءال ع لية وليس
51

االمًاال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت سوسن حاجب تقوي.
52

العضو سوسن حاجي تقوي:
ش رًا سيدي الرايسال اداية أتقدم اأا
باحا ا اللة املل
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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يال التهانب إىل سيدي

ل قليفة لناسبة هذا اليومال والذي من
5112/3/8م املضبطة 11

قالل مشروعه اإلبالحب مت إنشاء ا لس األعل لل رأةال وادورنا نرفا
التهانب إىل باحبة الس و املل ب األم ة سبي ة انت إاراهيم ل قليفة
هذا

رايسة ا لس األعل لل رأة .وأود أمانة أ أش ر ال رجل

ا لسال وال رجل عل أرض البحرينال وال أخ وأب وكو واان ساند املرأة
حت وبلت إىل ما وبلت إليه اآل ال وأود أيضًا أ أش ر أقب السيد

ياء 2

املوسوي الذي سر أف اريال وقال ال ما وددل قولهال وأردل أ أا ل
عل ما قاله
وبلنا إليه ما

صوص حديثه عن املرأةال ألقول له :إننا
ت ن أنت جبانبناال واحل د

ن ن لنصل إىل ما

أ املرأة البحرينية اليوم

وبلت إىل وقوف الرجل جبانبهاال وش رًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ ف اد أ د احلاجب.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ش رًا سيدي الرايسال أعتقد أنه الاد أ نستذار ونشيد ــ وال 12
البحرين

نغفل ــ ادور الراادال األواال من النساءال ف ا وبلت إليه املرأة

اليوم ليس وليد ع ل عقد من ال ما ال إمنا هو ع ل وجهد راادال ادأ
حسينيال القر املنصرمال م سسال مجعية نهضة فتاة البحرينال اليت هب
أول مجعية نسااية أسست

شبة ا

يرة العرايةال ففب هذا اليوم جيا علينا

اإلشادة اهن واالع اف افضلهنال لقد أسست هذه ا
القر املنصرمال أي

عية

عهد املغفور له الشيخ سل ا ان

باحا ا اللة املل املفدى حفظه ا

حسينيال 51

د ل قليفة جد

ورعاهال فالش ر هل الء الراادالال

والش ر لقيادتنا الرشيدة أاًا عن جد لدع ها داا ًا وأادًا مس ة تطور املرأة
البحرين اش ل قاص وللشعا البحري اش ل عامال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ عادل عبدالر
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العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
ش رًا سيدي الرايسال اسم ا ال واحل د
ا ال وعل

والصالة والسالم عل رسول

له وبحبه ومن وااله واعد .حن د ا

سبحانه وتعاىل أ هدانا

ــ مصانة و

مةال وهذا شبء توارثناه

ألقوم السبل .املرأة عندنا ــ واحل د
وتعل ناه حيث أمر اه ا

ع وجل

مجيا الشرااا وشريعتنا الس حاءال وقد 2

جعل الرسول بل ا

عليه وعل

له وسلم عنوا الرجولة وم ارمها

اح ام املرأة وتقديرهاال حيث قال بل ا

له وسلم« :ق ام

عليه وعل

ق ام ألهله»ال وقال« :ال ي رمهن إال اريم وال يهينهن إال لئيم»ال ف عل
مقياس الرجولة هو

البحرين ــ وال ة

تعامل الرجل ما املرأة .وحنن

مجيلة قيلت وسآقذها من كمالاب ــ ما عدنا نتغن ااملشرو اإلبالحب فقد 11
أنه اآل واقا معاشال فهو مشرو قد مت

قطعنا فيه شو ًا ويالًال واحل د

وع لية التطوير اآل مطلواةال وجيا أ ي و السقف عاليًا ا ا نس ا
داا ًا من جاللة املل ال وال يقوم ا ت ا وال يتطور إال ااح ام اعضه البع
وات اس ه واصدقه

ع لهال وشهادة الاد أ نقوهلاال إ ا لس األعل

لل رأة حقًا قدم املرأة البحرينيةال وجيا أ نشهد اذل

ال أببحنا نغار 12

ون اد نطالا ل لس أعل للرجلال خيدمنا ا ا نرى ايف خيدم هذا
ا لس املرأةال وال أقول هذا من فراغ ول ن من واقا القضايا اليت جنده
يأقذها عل عاتقه و لها .وهناك نقطة الاد أ ننتبه إليها وهب أنه جيا أال
نضا املرأة

قالا واحد نرغ ها عليهال حنن غالبًا ما نت لم عن احلرية وأ

اإلنسا حرٌ ل ن جند اع

النساء يُ ارس عليهن الضغط حبسا هوى اع

51

املس ول ال وما دمنا نطالا ااحلرية فأول احلريال اليت يُطالا اها هب حرية
التدين أيضًاال وجيا أال نس ا

االدنا أ امرأة تُحارب من أجل ح ااها أو

الت امهاال وأعتقد أ هذا مرفوض من قِبل ا
املرأة أيضًا أ ن يل عنها املتاعا و ابة

يا .إ من أعظم ما ندعم اه
مو و اإلس ا ال في ا أ

ي و هناك اهت ام ااملطلقة واألرملةال أل عليه ا مس ولية اب ة وي و
العاء عليه ا اب ًاال اذل
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وجيا أال نتشدد

دهال ومن اا يرى أال يقلل تقاعدها نقول له :إ املطالبة

اه اقتيارية فل اذا ال نعطيهن ما خي
غ ه ا .واذل
ا اامال فبع

من حاجيال املرأة األساسية سرعة البت

قضايا

النساء يتح لن عبئًا شديدًا عندما تستغر قضاياهن سنينًا

ادل أ أ ت و
و

؟! فقد زنعهن الصحة أو املس ولية أو

أيامال فهذا أيضًا من حقو املرأة عليناال 2

شهورال ال

ا تام أقول للرجال :من يتظاهر االرجولة واال رامة واالشهامةال

فاملقياس قول حبيبنا بل ا
يهينهن أال لئيم»ال واارك ا

عليه وسلم «ال ي رمهن إال اريمال وال

في م مجيعًاال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت فا ة عبدا بار ال وه ب.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
ةا

ش رًا سيدي الرايسال السالم علي م ور

وارااتهال ادايةً

أث عل االم ال كمالاب األعضاء .مداقليت هب من الناحية االقتصاديةال 12
إ األاواب انفتحت لل رأة
أ نستعرض ذل

ا ت ا البحري

مجيا ا االلال ولو أردنا

ا ال االقتصادي لرأينا أ دور املرأة

اكدياد

مضطردال ومن املتوقا أ تصل مشاراال املرأة

ا ال االقتصادي عام

5151م إىل %42.1ال أي ا يادة %2ال ونرى أنه

القطا ا اص كادل

مشاراة املرأة

ا ال االقتصادي انسبة %73.2

5115مال وأببحت أاثر من  52ألف امرأة تع ل
ا اصال ا ا أ مشاراة املرأة
5115م مثلت مشاراتها

عام 5111م مقارنة اعام 51
ا ال االقتصادي

سو الع ل كادل أيضًاال ففب عام

القطا احل ومب أاثر من  14ألف امرأةال و

عام 5119م أاثر من  19ألف امرأةال أي ا يادة نسبتها %32ال أما
الع ل ا اص ف ثلت مشاراة املرأة
امرأةال ووبلت إىل  51ألف امرأة

قطا

عام 5115م أاثر من  14ألف 52
عام 5119مال أي ا يادة نسبتها %83ال

وعليه نرى أ القطا االقتصادي يشهد مشاراة املرأة اش ل مضطردال
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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مما أدى إىل نقص البطالة

هذا ا انا اش ل وا حال وهذا جيعلنا نشعر

االف رال وحنن نتقدم جب يل الش ر ــ من اعد ا
حفظه ا

تعاىل ــ إىل جاللة املل

ورعاه لتطبيقه ارناجمه اإلبالحبال وإىل او األم ة سبي ة

انت إاراهيم ل قليفة حفظها ا

ورعاها ملا تع له اش ل مست ر من أجل
2

املرأة البحرينية اش ل قاص واملرأة اش ل عامال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ جواد عبدا

عباس.
11

العضو جواد عبداهلل عباس:
ش رًا سيدي الرايسال لن ندقر جهدًا
لدور املرأة البحرينيةال ون اد أ ا لس الو
يدقر جهدًا
البحرينية

تطوير تشريعال داع ة
اغرفتيه الشورى والنواب لن

سبيل تطوير التشريعال اليت من شأنها االرتقاء اواقا املرأة
ال املواقا وامليادينال وااحوا لب

هذه اللحظال أ أشيد

اا هود ال ب ة اليت يبذهلا ا لس األعل لل رأة اقيادة باحبة الس و 12
املل ب األم ة سبي ة انت إاراهيم ل قليفة ــ حفظها ا
عاهل البالد املفدى ــ حفظه ا

ورعاها ــ قرينة

ورعاه ــ وال ش أ األم ة سبي ة تعت

الداعم األول لل رأة البحرينيةال وقد أ لقت سلسلة من املشاريا اليت ساه ت
تطوير دور املرأة البحرينية
ا اللة املل

د ان عيس

ال امليادينال وأشيد اتوجيهال باحا
ل قليفة عاهل البالد املفدى ــ حفظه ا

ورعاه ــ ااعت اد حق املرأة العاكاة واملطلقة واألرملة غ احلا نة
من ا دمال اإلس انية احق انتفا ادو الت ل

51

االستفادة

وهب التوجيهال اليت

بدرل قبل أيام قليلة من قبل جاللتهال و وحال ا ت ا البحري

هب قيام

جملس الشورى ا ل األعباء واملس وليال التشريعية جتاه تغي وتطوير ال
القوان

اليت ختص املرأة أو ترتبط اها من قريا أو من اعيد لا من شأنه 52

تفعيل املبادئ الواردة

ميثا الع ل الو

ال ودستور امل ل ة في ا يتعلق

ااملرأة وو ا اآلليال املناسبة لذل ال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال ااحوا لب أ أرحـا اـااب واا ـم مجيعًـا اأاناانـا لبـة
مدرسة النعيم الثانوية للبن ومرافقيهمال مقدرين الدور الذي تقوم اـه املدرسـةال
وتعاونها لدعم جهود نشر الوعب االع ل التشريعب ألاناانا الطلبة االش ل الذي
يعود االنفا عليهم من قالل كياراتهم امليدانية للتعـرف عـن قـرب علـ سـ ع ـل 2
و ليال جملس الشورىال وهو ما يسـهم

تع يـ قـدراتهم ومعلومـاتهم الدراسـية

و ابة مادة املوا نةال مت ـن هلـم االسـتفادة ودوام التوفيـق والن ـاي ومـرحب
اهم ولرافقيهم مرة أقرى

جملس الشورىال فأهالً وسهالً ا م .وننتقل اآل

إىل البنــد التــالب مــن جــدول األع ــال وا ــاص االرســاال الــواردةال تفضــل األخ
11

عبدا ليل إاراهيم ل ريف األم العام لل لس.

األمني العام للمجلس:
ش رًا ســــيدي الرايسال الرساال الواردة :رسـاال معـالب السـيد أ
ان إاـراهيم املـال راـيس جملـس النـواب

ـد

صـوص مـا انتهـ إليـه جملـس النـواب

حول التالب :مرسوم اقانو رقم ( )71لسنة 5114م اتعديل اعـ

أح ـام قـانو

12

العقواال العس ري الصادر ااملرسوم اقانو رقم ( )34لسنة 5115م؛ وقد زـت
إحالتــه إىل

نــة الش ـ و ا ارجيــة والــدفا واألمــن الــو

مــا إقطــار

نــة

الش و التشريعية والقانونيـة .وقـرار جملـس النـواب حـول قـرار جملـس الشـورى
اشــأ مشــرو قــانو اتعــديل اع ـ

أح ــام قــانو الع ــل

القطــا األهلــب
51

الصــادر االقــانو رقــم ( )31لســنة 5115مال واملعــد

ــوء االق احـ اقــانون

املقدم من جملـس النـواب؛ وقـد زـت إحالتـه إىل

نـة ا ـدمالال مـا إقطـار

نـــة الشـ ـ و التشـــريعية والقانونيـــة .ورســـالة مقدمـــة مـــن أبـــحاب الســـعادة
األعضاء :حيس
منصــور
علب ا
اتعديل اع

د الرميحبال والداتور عبدالع ي حسن أاـلال والـداتور

ــد ســرحا ال والــداتور أ
اعب اشأ

ــد ســا العــري ال والــداتور

ــد

لا إعادة املداولة عل املادة رقم ( )517من مشرو قـانو

أح ام قانو العقواال الصـادر ااملرسـوم اقـانو رقـم ( )12لسـنة

1971مال ألقذ موافقة ا لسال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مثل هذه احلااللال

ش رًاال أود أ أايان ل م اإلجراءال املتبعة

اداية سأ لا من أحد اإلقوا مقدمب الطلا أ يبيان لنا م راته وحيثياتهال
ومن ثم سنعر ه عل ا لس لل وافقة أو الرف ال وإذا وافق عليه ا لسال
فطما أ ينظر ا لس فيه اش ل مباشر ويُقره أو يرفضهال وإما أ

يله 2

ا لس إىل الل نة امل تصة للنظر فيه والعودة إىل ا لس اتقرير ت

يلب

والنظر فيه من قبل ا لسال واالتالب ليس هناك نقاش عام حوله اآل ال
تفضل األخ حيس

د الرميحب لبيا م رال الطلا.
11

العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا سيدي الرايسال والش ر أيضًا موبول إىل اإلقوة أعضاء
نة الش و ا ارجية والدفا واألمن الو
رايسة الل نة واع
الو

اإلقوا

ال ون والً عند رغبة األقت

نة الش و ا ارجية والدفا واألمن

ال أ لا أنا ما اإلقوة مقدمب الطلا سحبهال وش رًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال وننتقل اآل إىل البند التالب من جدول األع ال وا اص
اأقذ الرأي النهااب عل مشرو قانو اتعديل اع
الصادر ااملرسوم رقم ( )12لسنة 1971مال

أح ام قانو العقواال

شأ جراام القتل واإلقالل

ااحلياء واالعتداء عل أماان الس ن والتهديد االسالي والقذف والسا 51
وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وقيانة األمانة واملراااة وإهانة ا لس
الو

ال (املعد

ا لس عليه

وء االق اي اقانو املقدم من جملس النواب)ال وقد وافق
جم وعه

ا لسة السااقةال فهل يوافق عليه اصفة نهااية؟
52

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشرو القانو اصفة نهااية .وننتقل اآل إىل البند التالب من
نة ا دمال

جدول األع ال وا اص لناقشة تقرير

صوص املرسوم

اقانو رقم ( )17لسنة 5114م اتعديل املادة ( )55من القانو رقم ( )13لسنة
1972م اشأ تنظيم معاشال وم افآل التقاعد ملوظفب احل ومةال وأ لا 2
ود مقرر الل نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

من األخ نوار علب ا

العضو نوار علي احملمود:
ش رًا سيدي الرايسال ادايةً أ لا تثبيت التقرير ومرفقاته
11

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل تثبيت التقرير ومرفقاته

املضبطة؟
12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته

املضبطة.
51

(انظر امللحق  /1صفحة )37
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر الل نة.

52

العضو نوار علي احملمود:
ش رًا سيدي الرايسال تدارست الل نة املرسوم اقانو ال وتبودلت اشأنه
وجهال النظر من قبل أعضاء الل نةال واملستشار القانونب املساعد لل نة.
وا لعت عل رأي

نة الش و التشريعية والقانونية اا لس والذي جاء

م ادًا سالمة املرسوم اقانو من الناحيت
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ا لعت الل نة عل املذارة اإليضاحية املرفقة ااملرسوم اقانو ال وا لعت عل
قرار جملس النواب ومرفقاته وعل

مرايال ا هال اليت دعتها

نة

ا دمال ل لس النواب املوقر إىل اجت اعاتها .ويتألف املرسوم اقانو من
ديباجة و( )4موادال تتض ن املادة األوىل استبدال املادة ( )55من القانو رقم
( )13لسنة 1972م اشأ

تنظيم معاشال وم افآل التقاعد ملوظفب 2

احل ومة انص جديد ينظم قواعد وإجراءال وايفية تسوية معاش الوكيرال
واذل

من م ايا أقرى .وتض نت املادة

تسوية ال ما ي تا عل ذل

الثانية فقرت  :نصت األوىل منها عل سريا أح ام القانو عل من ع
وكيرًا ألول مرةال أما الفقرة الثانية فنصت عل ح م يعاجل ايفية تسوية
معاش من ع

وكيرًا قبل الع ل االقانو  .واملادة الثالثة أنا ت اوكير املالية 11

إبدار القرارال الالكمة لتنفيذ القانو ال أما املادة الرااعة فهب مادة تنفيذية.
وادراسة الل نة لل رسوم اقانو تبيان أ تسوية املعاش التقاعدي للوكير قبل
بدور املرسوم اقانو يتم وفق إحدى ريقت (أيه ا أبلح) .1 :إما أ يراط
املعاش اواقا  %21من قر راتا شهري للوكير
ي و قد أمض سنت
مدة قدمته

منصا الوكارةال اشر أ

هذا املنصاال ويضاف إليه املعاش املستحق له عن 12

غ منصا الوكارةال اشر أال جياوك جم و املعاش  %81من

الراتا األساسب األق

منصا الوكارةال عل أ تصرف له م افأة اواقا

 %12من قر راتا سدد عنه االش ااال وذل عن مدة قدمته

منصا

الوكارة اليت ت يد عل سنت وحبد أقص قدره سبا سنوال .5 .وإما أ يراط
له معاش اواقا  %81من الراتا األساسب األق للوكير
اانت مدة قدمته .واذل يتضح أ الوكير

منصا الوكارة أيًا 51

صل عل معاش تقاعدي قدره

 %81من راتبه األساسب األق ال حت ولو أمض

منصبه الوكاري يومًا

واحدًا فقط .لذل فقد جاء املرسوم اقانو اتنظيم جديد لقواعد وإجراءال
وايفية تسوية معاش الوكير ومن

ح

هال حبيث يسوى املعاش اواقا ج ء

واحد من عشرة أج اء من الراتا األساسب األق عن ال سنة من سنوال 52
قدمته

منصبه الوكاريال ويضاف إليه معاش عن مدة قدمته
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املنصا ــ أيًا اانت مدتها اشر
أساس الراتا األساسب األق
من القانو  .ويش

تسا عل

أال تقل عن سنة ااملة ــ

منصبه الوكاري ويسوى بقًا لل ادة ()51

أال يت اوك املعاش أو جم و املعاش

نسبة  %81من

الراتا ا سوب عل أساسه املعاش وأال يقل عن نسبة  %41من هذا الراتا
منصبه الوكاري سنة ااملة و

ملن يقضب

ي ن مستحقًا ملعاش قرال 2

وإذا اا مستحقًا ملعاش قر يصرف له الفر ا

املعاش املستحق واحلد

األدن ملعاش الوكير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوكاري أيه ا أبلح.
وايان املرسوم اقانو
ح

ه

مادته الثانية سريا أح امه عل من يع وكيراً ومن

منصا الوكارة لل رة األوىل اعتباراً من تاريخ الع ل اه .واالنسبة

إىل من عُيان وكيراً ومن

ح

ه قبل الع ل االقانو في ري عليه ذال 11

احل م السااق حبيث يسواى معاشه انسبة ( )%81من الراتا األساسب األق
منصبه الوكاري أياً اانت مدة قدمتهال أو يُراط له معاش انسبة

للوكير

( )%21من قر راتا شهريال اشر

أ ي و قد أمض سنت

املنصا ويضاف إليه املعاش املستحق له عن مدة قدمته

هذا

غ منصبه

الوكاريال اشر أال جياوك جم و املعاش ( )%81من الراتا األساسب األق

12

منصا الوكارةال أيه ا أبلح .وحيث إ املرسوم اقانو قد بدر اتاريخ 51
نوف

5114مال في ا ا

دور االنعقاد الرااا من الفصل التشريعب الثالث

ودور االنعقاد األول من الفصل التشريعب الراااال وذل وفقاً لنص املادة ()38
من الدستورال واليت تقرر أنه «إذا حدث في ا ا أدوار انعقاد ال من جملس
الشورى وجملس النواب أو
اختاذ تداا ال

ف ة حل جملس النواب ما يوجا اإلسرا

ت ل التأق ال جاك لل ل أ يصدر

51

شأنها مراسيم ت و

هلا قوة القانو ال عل أال ت و خمالفة للدستور .وجيا عرض هذه املراسيم
عل ال من جملس الشورى وجملس النواب قالل شهر من تاريخ بدورها
إذا اا ا لسا قاا
ا ديدين

أو قالل شهر من أول اجت ا ل ل من ا لس

حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعبال فطذا

تعرض كال ما 52

اا هلا من قوة القانو اغ حاجة إىل إبدار قرار اذل  .وإذا عر ت و
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يقرها ا لسا كال اذل ما اا هلا من قوة القانو » .وحيث إ املرسوم
اقانو بدر أثناء غيبة جملسب الشورى والنوابال ومت عرض املرسوم اقانو
عل جملس الشورى اتاريخ  51ديس

5114مال قالل امليعاد املنصوص عليهال

وحيث إ املرسوم اقانو يتفق ما بحيح الدستورال وتتوافر فيه م رال
االستع ال املت ثلة

ح

ترتيبه للحقو املالية للوكراء ومن

همال لا 2

يض ن استقرار أو اعهم وا ئنانهم عل مستقبلهم اعد قروجهم إىل املعاش
التقاعدي .ااإل افة إىل أ املرسوم اقانو يُسهم
التقاعديةال عن ريق ختفي
ح

همال مما خيف

وفضالً عن ذل

تقن

املصروفال

املعاشال التقاعدية املستحقة للوكراء ومن

التبعال املالية امل تبة عل ا

انة العامة للدولة.

فط احل ومة اانت اصدد تش يل وكاري جديدال وملّا 11

اا املرسوم اقانو يتعلق اتعديل قواعد وإجراءال تسوية املعاش التقاعدي
لفئة الوكراء امل ا ب

االتعديل ا ديدال اا ل اماً إبدار التعديل قبل

إعال التش يل الوكاري ا ديد لض ا سريا التعديل عل ال وكير
مست د

التش يل الوكاري .و

وء ما سبق ترى الل نة التوبية ااملوافقة

عل املرسوم اقانو رقم ( )17لسنة 5114م اتعديل املادة ( )55من القانو رقم 12
( )13لسنة 1972م اشأ

تنظيم معاشال وم افآل التقاعد ملوظفب

احل ومةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هناك مالحظال؟ تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد.

51

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال والش ر موبول إىل الل نة عل هذا التقرير
الوا  .أعت هذا املرسوم قطوة تشريعية مه ة جدًاال جاءل تنفيذًا للسياسة
اليت أعلنتها احل ومة في ا يتعلق اتقن

املصروفالال وقد ادأل ااملعاشال 52

التقاعدية لفئة الوكراء وراطها ما مدة ا دمة الفعليةال واليت االفعل يستحق
عنها الوكير ما يُصرف له من معاش تقاعدي؛ لذل هذا النو من املراسيم يُعدا
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قطوة إىل األمام
توف ًا

جمال أ نشهد تطبيقال لسياسال تُعلن وتث ر فعالً

املصروفال اليت ال ت و متناسبة ما املدة اليت ي و الش ص قد

قضاها

ع له سواء اا وكيرًا أو من

ح

اآل يفتح األاواب أمام أ نستهدف أيضًا اع

ه؛ واستهداف هذه الفئة
األع ال واع
اع

اليت أفصح ديوا ا دمة املدنية عن أنها جتاوكل

املصروفال
الوكارال مبالغ 2

اب ة جدًاال وهذه السياسة جيا أ نتبعها في ا يتعلق ااإلنفا واملصروفال
وذل ااملساءلة وا اسبة والتدقل التشريعب مت ما ل م ذل ال حت حنقق
فعالً الوفرة املالية

مقاال اإلنفا الذي ي و

غ

لهال والذي يتطلا

مبادرال تشريعية وتنفيذية حااة وحاكمة لوقف مثل أوجه اإلنفا هذهال
11

وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ عبدالر

ن

د مجش .
12

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
ش رًا سيدي الرايسال أنا أتفق ما األقت دالل ال ايد

أ هذا

املرسوم اقانو سوف يأقذنا قطوة إىل األمامال وهو أفضل ا ث من الو ا
السااق الذي اا فيه الوكير يأقذ راتبه التقاعدي حت ولو أمض
احل ومة يومًا واحدًا .هذه املراسيم وهذه التعديالل

القوان

ا ديدة اليت حددل راتبًا تقاعديًا للسلطة التشريعية ماكالت تضعنا
اب ة ا السلطالال وهناك زيي ا السلطال
الوكير اآل

والقوان
ف وة 51

أقذ الرواتا التقاعديةال

ملدة سنت ال والسلطة التشريعية ملدة أراا سنوالال و بعًا

احل ومة أاثر ا ث من هذه املددال وال هذه االقتالفال وال هذه
الثغرال الدستورية ناجتة عن تأقر احل ومة

توحيد امل ايا ا

الرواتا

التقاعدية املوجودة حاليًاال وهذا الت ليف بدر عن السلطة التشريعية منذ 52
أاثر من حس سنوالال واحل ومة حت اآل

تقم اهذه ا طوة لتوحيد

امل اياال و ال مرة نعدال عل القوان أو نضا قوان جديدة جيرنا ذل إىل
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ف وة دستوريةال وأنا أرجو أ نتفادهاال وأرجو من احل ومة االدرجة األوىل
أ تتفادى ذل ال وأ تقوم ادراسة ال هذه املوا يا وتوحد امل اياال واالطبا
إذا مت توحيد امل ايا فسوف ن و عل ايانة من ال هذه األمورال وسوف
نقضب عل الشبهال الدستورية املوجودةال وش رًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ غامن ان فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.
11

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال ال الم عن توحيد امل ايا ا املستفيدين من
قانو التأم االجت اعب ا القطاع العام وا اصال واحل ومة ا ف ة
وأقرى تأتب حب مة من هذه التعدياللال وقد قطعنا شو ًا اب ًا
توحيد امل ايا؛ ول ن
ا

السلطت

ي ن هناك االم عن توحيد امل ايا التقاعدية ما

التشريعية والتنفيذيةال فهناك مهام خمتلفة .امل ايا الها 12

ها قوان ال وهذه القوان

بعًا

ت نظرام و ت يدام اصفت م

السلطة التشريعية؛ حنن نس ا من م

أي وقتال وننظر

أي وقتال ول ن ا ا قلت من قبل

ت اخَ احل ومة

القطاع

قضية

مق حات م
توحيد امل ايا ا

العام وا اصال وهذا ما تقوم اه احل ومة حاليًاال حيث قدامت

م ايا موحدةال وماكالت تقدام م ايا موحدة إىل أ تصبح امل ايا ــ إ شاء ا
واحدة

ــ 51

التأم االجت اعب ما ا القطاع العام وا اصال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ حيس

د الرميحب.

52

العضو مخيس محد الرميحي:
ش رًا سيدي الرايسال والش ر موبول إىل اإلقوة

نة

ا دمال عل هذا الرأي املُح م الذي قرأه لنا األخ مقرر الل نة .معالب
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الرايسال هذا املرسوم يتفق زامًا ما بحيح الدستورال و ديدًا املادة  38من
الدستورال وقد أوردل احل ومة أنها اانت اصدد تش يل وكاري جديدال
ا ا نص عل ذل

الدستور ما ا

التشريعي ال لذل

الفصل

أنا أتفق

زامًا ما هذا املرسومال وهو االفعل عاجل ثغرة اانت قاا ةال وجاء اتنظيم
جديدال وأزن أ

ظ هذا املرسوم لوافقة جملس م املوقرال وش رًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ مجال

د ف رو.
11

العضو مجال حممد فخرو:
ش رًا سيدي الرايسال لدي س اال
االجت اعب واذل اإلقوا

للتأم

اهليئة العامة

ددا لإلقوا

احل ومةال الس ال األول :هل فعالً

هذا القانو سيوفر ت اليف عل الدولة؟ وإذا اا االفعل سيوفر ت اليف
فهل مت

ديد مقدارها

الف ة املستقبلية وام سوف ت و هذه

الت اليف؟ الس ال الثانب :و عنا

القوان

امل تلفةال

القطا ا اص 12

والقطا العام أو احل ومة سقفًا لل عاشال التقاعديةال ف ثالً السقف هو
أراعة الف دينار ألعضاء جملسب الشورى والنوابال وأراعة الف دينار
القطا ا اص ...وه ذاال فل اذا

تتقدم احل ومة

مق حها او ا

سقف للرواتا التقاعدية للوكراء أسوة اا هال األقرى؟ وش رًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ غامن ان فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.
52

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال السقف موجود

املرسوم ذاته ح

يقول:

« %81من الراتا األساسب األق »...ال وهذا سقف نهااب للراتا التقاعديال
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و بعًا لن يت اوك األراعة الف دينارال أل الوكير أبالً ال يرق إىل  %81من
الراتا األساسب .االنسبة إىل الوفر ال أعلم إذا اا اإلقوا

اهليئة العامة

للتأم االجت اعب قد و عوا تصورًاال ول ن الوفر عقليًا يُ

ن إدرااهال

لعن أنه من قالل التعديالل الدستوريةال عندما نُص عل قضية تش يل
احل ومة وأ اقاء احل ومة مرتبط ات رير جملس النواب ل نامج ع لهاال 2
لو انا عل امل ارسة السااقة وعُينت احل ومة وأمض الوكير يومًا واحدًا أو
دث توافق عل ارنامج ع ل احل ومة

أسبوعًا عل سبيل املثال ثم
وقدامت احل ومة استقالتها و

منصبه مرة أقرىال

يُعيان أحد الوكراء

فبح م النظام السااق سوف ت و احل ومة مُل مة ادفا  %81من الراتا
هلذا الوكير؛ ا ا قلت األمر مي ن إدرااه عقليًا وال أعلم إ اا لدى 11
اإلقوا حسبة مالية

هذا ا الال ول ن من امل اد أ هناك وفرًا لو

حصلت مثل هذه امل ارسال اليت من امل

نأ

صل مستقبالً من قالل

زرير ارنامج ع ل احل ومةال وش رًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الداتور كاريا سلطا

العباسب الرايس

التنفيذي للهيئة العامة للتأم االجت اعب.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني االجتماعي:
ش رًا سيدي الرايسال وش رًا ألبحاب السعادة أعضاء ا لسال 51
بعًا ال توجد لدينا أرقام

ددة في ا خيص الوفر الذي سوف يتحققال

ول ن مثل ا أو ح سعادة الوكير أنه اناء عل التعديل الدستوري األق الذي
أرس أ اقاء احل ومة متوقف عل موافقة السلطة التشريعية عل ارنامج
ع لهاال فقد اا من املتوقا أو الوارد جدًا أ

دث تغي ال مست رة

التش يل الوكاريال وهذا قد يسبا عبئًا عل ا

انة العامة للدولةال و بعًا 52

في ا يتعلق االوكراء يقا العاء األا عل ا
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الصندو التقاعديال وذل

عل أساس أ احل ومة تتح ل اُلفة املدة

االعتبارية املضافة إىل ال وكيرال وعليه فط الوفر سي و من املي انية
العامة للدولة؛ وما أوجا التحرك

هذا االجتاه هو االتحديد التعديل
إحداث هذا التعديل حت ال

الدستوري األق ال واا الكمًا اإلسرا

ي و هناك ام اب من الوكراء أبحاب املدد القليلة جدًا
يستحقو معاشًا تقاعديًا ال يقل عن %81
إنصاف وعدالةال واذل

ح

أنهم 2

احلد األدن ال وهذا التعديل فيه

قق العدالة لبع

الوكراء الذين لديهم سنوال

قدمة ويلةال و

الوقت احلا ر هناك اع

الوكراء لديهم سنوال قدمة

قبل أ يعينوا

املنصا الوكاري ول ن يتساوو ما أي وكير جديد

احل ومة حت ولو

ت ن لديه سنوال قدمة سااقةال فهذا التعديل حقق 11

نوعًا من اإلنصاف والعدالةال وهو أ الوكير يستحق أيضًا نسبة من معاشه
التقاعدي عن سنوال قدمته السااقةال وش رًَا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال أخ مجال هل اإلجااة وا حة عن تساؤل ؟

12

العضو مجال حممد فخرو:
نعم سيدي الرايس.
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظال أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأقذ رأي م عل املرسوم اقانو نداء ااالسمال تفضل األخ 52
عبدا ليل إاراهيم ل ريف األم العام لل لس.
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(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
2

موافق.

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.
11

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافق.

12

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
51

موافق.

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافق.
52

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

31

العضو جواد حبيب اخلياط:
موافق.
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العضو جواد عبداهلل عباس:
موافق.

العضو خالد حسني املسقطي:
2

موافق.

العضو خالد حممد املسلم:
موافق.
11

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.
12

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

العضو رضا عبداهلل فرج:
51

موافق.

العضو زهوة حممد الكواري:
موافقة.
52

العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

31

العضو مسري صادق البحارنة:
موافق.
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العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
2

موافق.

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافق.
11

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
موافق.

12

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
51

موافق.

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.
52

العضو علي عيسى أمحد:
موافق.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
موافق.
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العضو الدكتور حممد علي حسن:
موافق.

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
2

موافق.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.
11

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

12

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .موافقة ااإلمجا  .إذ يقر هذا املرسوم اقانو  .وننتقل اآل إىل
البند التالب من جدول األع ال وا اص لوابلة مناقشة تقرير
املالية واالقتصادية

نة الش و

صوص مشرو قانو اشأ املوابفال واملقاييسال

املرافق لل رسوم املل ب رقم  81لسنة 5113م .ااتداء من املادة ( .)4وأ لا من 51
األخ باد عيد ل ر

ة مقرر الل نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو صادق عيد آل رمحة:
ش رًا سيدي الرايسال اداية أود أ أش ر كمالاب وكميالتب عل
مداقالتهم

ا لسة السااقةال وال هذه املداقالل مو ا تقدير واح ام 52

من قبل الل نة .املادة  :4توبب الل نة ااملوافقة عل املادة االتعديل الوارد
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظال عل هذه املادة؟ تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال أنا ما مجيا التعديالل اليت قامت اها الل نة 2
عل هذه املادة ما عدا الفقرة األق ة اليت تنص عل التالب« :عل أ يراع
عدم اكدواجية امل افأة

أاثر من

حال االش اك

نة من هذه

الل ا »ال وقد ق ت اطرسال مق حب هذا إىل معالي مال إذا تذار ــ سيدي
الرايس ــ أننا عندما ادأنا مناقشة هذا املشرو
ا لس املوافقة عل
احل ومية

إدرا القانو الصادر اشأ امل افآل

احل ومية أه ها مسألة ا

حالة االنض ام إىل الل ا

ا ا امل افآلال وعندما انا نناق

املصروفال ــ وهذه املسألة جياريها مو و التقن

الش ص إذا عُهِدَ إليه االنض ام إىل
فيها يأتب

مو و
ــ قلنا إ

نة واا انض امه إليها وتأديته ع له 12

إ ار أداء مهام وظاافه احل ومية فبالتالب ال تُقرر له مثل هذه

امل افآلال واث من املواد
وا

الل ا

11

ديباجة هذا املشرو اقانو ال وهذا القانو تض ن عدة

تفصيالل في ا يتعلق اتنظيم امل افآل
التقن

ا لسة املا ية قرر

القانو نظ ت مسألة االستحقا والدفا

ا واالستثناء من تطبيق هذا القانو ال فطاملا حنن وافقنا عل تض ينه

ديباجة هذا املشرو اقانو فبالتالب دعونا أيضًا نران إليه في ا يتعلق
اتنظيم امل افآل وتفصيالته .اتفقت ما عدد من ال مالء عل أ يتم حذف 51
الفقرة األق ة فقط من املادةال اب يُع ل جب يا التفصيالل الواردة
القانو الصادر سنة 5113مال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هل تودين حذف الفقرة األق ة من املادة ااتداءً من عبارة «عل أ
يراع » إىل نهاية املادة؟
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52

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم سيدي الرايسال تبق املادة ا ا هب عدا الفقرة األق ة اليت
تقول «عل أ يراع عدم اكدواجية امل افأة

حال االش اك

نة من هذه الل ا » فأق ي حذفهاال أل الصياغة أيضًا

أاثر من
رأيب غ

بحيحة و ابة عندما نقول «عل أ يراع »ال معن ذل أنه ليس هناك أي 2
حظر أو منا من ا

اا

امل افأت ال

ح

أ القانو تض ن هذه

التفصيالل .لذل أق ي حذف الفقرة األق ة فقطال ويطبق عل الل ا ما
ينص عليه

القانو النافذ.
11

الرئيـــــــــــــــس:
املطلوب هو حذف الفقرة األق ة من املادة؟

العضو دالل جاسم الزايد:
نعم سيدي الرايسال ااتداءً من عبارة «عل أ يراع »ال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ مجال

12

د ف رو.

العضو مجال حممد فخرو:
ش رًا سيدي الرايسال
أو من اإلقوة

احلقيقة لدي عدة استفسارال من الل نة 51

احل ومة .االستفسار األول :احل ومة تقدمت ااق اي وهو

أ عدد الذين سي ثلو احل ومة

الل نة  11أعضاءال ثم قامت الل نة

اتقليل العدد إىل  2أعضاء من احل ومة و 3أعضاء من القطا ا اص
وعضوين من ذوي ا

ةال فال أعلم هل احل ومة تتفق ما هذا التوجه؟ وهل

تعتقد أ هذه التش يلة سوف تفب ااحتياجاتها؟! و ابة أ القانو النافذ 52
تض ن االتفصيل ا هال احل ومية اليت ست ثل احل ومة

الل نةال وهب:

وكارة الت ارة وال راعةال ووكارة األشغال وال هرااء واملاءال ووكارة الصحةال
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ووكارة اإلس ا ال ووكارة املاليةال ووكارة الع ل والش و االجت اعيةال ووكارة
التن ية والصناعةال ووكارة الداقلية وغ ذل ال فالقانو النافذ حاليًا حدد
ا هال احل ومية حبوالب  11أو  15جهة ح وميةال فس الب لإلقوة
احل ومة :هل يستطيعو االفعل أ يديروا ع لهم
سة أعضاء فقط أم

هذه الل نة الو نية

تاجو إىل كيادة العدد؟ أتفق ما اإلقوة

أ زثل غرفة جتارة وبناعة البحرين احل ومة
السااقال وأيضًا ذوو ا

الل نة ا ا اا

ة واالقتصاص ا ا اا

قالف حول زثيل هذه ا هال

السااقال وليس لدي

الل نةال ول ن س الب هو :هل عدد 2

أعضاء من احل ومة اافٍ أم ال؟ االستفسار الثانب:
عبارة «ملدت

الل نة 2

أفهم القصد من

مماثلت »ال هذه الل نة و نية تهتم اتقديم استشارةال ف ل ما 11

تراا ت ا

ة لدى أعضاء هذه الل نة ال ما اا ذل أفضلال أنا ال تب

هنا ل ب أقلل ا

ة! ال ال ما تراا ت ق ة املوظف بار أفضلال

دث هنا

جملس الشورى العضو القديم لديه ق ة م اا ةال فلم

وا ا

نضا أي سقف وقلنا إ هذا العضو إذا مرل عليه  4أو  8سنوال ال جتدد له
العضوية! املا أ الش ص من امل

ع له فال أعتقد أ

ن أ يعطب

12

هناك داعيًا لو ا هذا احلدال واالذال أ جمت عنا يعت من ا ت عال
الصغ ة ومن الصعا احلصول عل ق ال

هذه ا االل؛ ألنه جمال

دود وال مي ن احلصول عليها اسهولةال اليوم حنن أيضًا نواجه مش لة
القطا العام عندما و عنا قيودًا عل عدد األفراد
وعضويتها وبارل عندنا مشاال
هذه املقاعدال أل العدد

رااسة الشراال

احلصول عل أش اص لل لوس عل

51

دودال واالتالب ال أعلم ملاذا نضا قيودًا عل

أنفسنا؟! إذا ارتأل ا هة املعنية أ تقوم اتغي هذا الش ص فلتغ هال وملاذا
نضا هذا الشر

القانو ؟ و بعًا أتفق ما ما ذارته األقت دالل ال ايدال

احلقيقة أنا ال أعرف أين اإلنصاف إذا اا الش ص عضوًا
فرعية

هذه اهليئةال وسوف

ضر  15أو  12اجت اعًا

أراا

السنةال أعطيه 52

نفس امل افأة اليت تعط العضو الذي سيحضر  4اجت اعال فقط
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السنة؟! ليس هناك عدل وال إنصافال امل افأة ت و حبسا ا هد
أاثر من

وحبسا عدد اجت اعاته حت لو اا
احلالة لن نش ا األعضاء عل االش اك

هذه

نةال وإال حنن

الل ا ال أما أ تلغ امل افآل

نهاايًا فهذا غ بحيح .القانو قام اتنظيم هذه املسألة وهب أ تعط
2

امل افأة ل ل واحد عن ع له والتفابيل موجودة

القانو الذي بدر

سنة 5113مال واالتالب أتفق ما األقت دالل ال ايد

أ الفقرة األق ة اليت

أ افتها الل نة ليس هلا أي م ا وأ ت ك املادة ا ا اانت .وأزن عل
اإلقوة

احل ومة أ يوافقوا عل تش يل الل نةال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ غامن ان فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال بعًا ال ما تطر إليه األخ مجال ف رو هو 12
تعديالل جاءل من الل نة االتوافق ما احل ومةال ففب هذه التعديالل ليس
لدينا أي إش الال ا ا أنه ليس لدينا أي إش ال لو رجا ا لس إىل النص
األبلب لل ادةال ول ن للبيا ال االنسبة إىل العددال العدد

ا انا

احل ومبال رااسة الوكير وعضوية مدير اإلدارة امل تصة وعدد ال ي يد عن
2ال إذ هو  7من ا انا احل ومب وليس 2ال

مقاال  2من القطا

ا اصال سواء من غرفة جتارة وبناعة البحرين أو من أبحاب ا

51
ة

واالقتصاص يرشحو من قبل الوكيرال فالعدد ليس اه أي إش ال وسي و
عدد األعضاء  15ارااسة الوكير .واالنسبة إىل املدةال و عت حدود لل دد ــ وال
أقول قيودًا ــ وقد ي و هذا شيئًا

ودًاال

مقاال إ ال املدة ا ا هب؛

ألننا نت لم عن  4سنوال قاالة للت ديد ملدت
وأعتقد أنها ف ة اافية من امل
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ومي ن قالهلا إعطاء فرص لآلقرين أيضًا .االنسبة إىل اإل افة
املادة واملتعلقة اعدم اكدواجية امل افأةال األمر راجا إلي م

ع

اإلاقاء عل

تعديل الل نة أو االاتفاء االنص األبلبال وأعتقد أنه إذا راطنا النص
األبلب ــ ا ا تفضلت األقت دالل ال ايد ــ لو و م افآل الل ا
فالنص جي يال لعن أنه من امل اد أ هناك

وااط لع لية امل افأةال 2

وأعتقد أ مو و مراعاة عدم االكدواجية منضبط

مسألة امل افآلال

فسواء اقب النص أو مت العدول عنه فط ذل لن يسبا لنا أي إش ال
احل ومةال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ أ د مهدي احلداد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدي الرايسال لدي استفسار
ايف حندد امل افأة؟ هل هناك مبلغ

صوص سقف امل افأةال
12

دد أم أ املبلغ مطلق؟ وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ددها او رايس الوكراء .تفضلب األقت كهوة

د ال واري.
51

العضو زهوة حممد الكواري:
ش رًا سيدي الرايسال والش ر لل نة واألعضاء والوكارة .أردل أ
أو ح أننا ن اد حذف الفقرة األق ة ــ عدم االكدواجية ــ ونتفق عل ما ورد
مرسوم القانو الذي

دد هذه اإلجراءال .في ا يتعلق االعددال ال أعلم إ ْ

انت أقتلف أو أتفق ما األخ مجال ف روال فالعدد اا  17ووبل إىل 9ال
وحنن

املناقشة السااقة قلنا إ املو و

خمتلفة وختصصال خمتلفة

هذا ا الال وقصوبًا أنها هب اليت ستضا

املوابفال نفسهاال وقد ي و هناك حق لل نة
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مو و العدد .وا البة أن

احتاجت إليهمال فهناك مرونة

أتفق ما

حذف الفقرةال ومو و العدد مي ن مناقشته إذا اا هناك جمالال
وش رًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
د ال ع .

ش رًاال تفصل األخ مجعة

العضو مجعة حممد الكعيب:
ش رًا سيدي الرايسال لدي مالحظة اشأ م افآل الل ا ال حيث
إنه يوجد قرار ينظم هذا املو و وال حاجة إىل النص عل ذل ال وس الب إىل 11
ممثل وكارة املالية :هل أعضاء الل ا الذين يع لو

احل ومة تصرف هلم

م افآل غ رواتبهم؟ وإذا اا األمر اذل فل اذا يعاد النص مرة أقرى؟
وش رًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدي الرايسال عندما نأتب إىل القانو احلالب الصادر قبل
 31عامًا فسن د أنه جاء اتعي

 17عضوًا

هذه الل نةال وإذا نظرنا إىل 51

مشرو القانو الذي جاءل اه احل ومة فسن د أنه حدد  15عضوًا
الل نةال وحنن

هذه

التعديل و عنا تفصيالً يو ح من هم ه الء األعضاء االث

عشر الذين سي و

هذه الل نةال فأو حنا ــ ا ا تفضل سعادة الوكير ــ

أ الرااسة هب للوكير املع ال وهناك عضوية مدير اإلدارةال ااإل افة إىل 2
أعضاء من احل ومةال ولدينا غرفة جتارة وبناعة البحرينال ولدينا أبحاب 52
ا

ةال و اعتقاد الل نة أ هذا العدد ــ وإ ْ جاء مساويًا للعدد الذي تقدمت

اه احل ومة ــ سيفب االغرضال وال نعتقد أ الل نة حباجة إىل  17عضوًا
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ا ا اا

السااقال ومن قالل عالقيت االل نة

انت عضوًا فيها ــ أرى أنها

السنوال السااقة ــ وقد

ت ن االتش يل الذي مي نها من أداء

الغرض الذي ش لت من أجله .العدد اافٍ واإلقوة
والت ارة

وكارة الصناعة

يبدوا أي نو من االع اض عل التش يل اهذا الش ل من

التفصيل .األمر اآلقرال حنن سرنا عل توبية اإلقوة النواب اشأ عدم 2
اكدواجية امل افأةال ولو أننا أحببنا أال ي و لدينا أي اع اضال ول ن
أعتقد أ التوجه هو أال ي و هناك استغالل غ أمثل لل
من أعضاء هذه الل نة

افأة ألي عضو

ا خمتصة منبثقة من هذه الل نةال وحاليًا يوجد

قرار بادر عن او رايس الوكراء اتنظيم مو و امل افآلال وقد ال
األمر إىل وجود مثل هذه الفقرة

تا
11

املادةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد.
12

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال أزس

حبذف الفقرة األق ة لألسباب

التالية :لقد سأل األخ أ د احلداد عن مقدار امل افأةال وحنن لدينا مرسوم
اقانو بادر

سنة 5115مال و مو و

اأال تتعدى امل افأة  8الف دينار

ديد امل افأة و ا نصًا يقضب

السنة الواحدةال فاش

أال جتاوك

حدها األقص مبلغ  8الف دينار وذل اعد موافقة جملس الوكراء .ا ا أنه 51
ي ك مسألة تش يل الل ا مطلقةال فنحن ال نريد أ نرى
انًا فرعيةال ومن ثم يتطلا األمر برف م افآل هلا .اذل
مرسوم القانو النافذ أيضًا أنه

حال تش يل أي

نة

انًا تفرخ
اش

ال األمر إىل

ديوا ا دمة املدنية وهو الذي يوبب ااحلاجة إىل تش يل مثل هذه الل ا
من عدمه .ا ا نص مرسوم القانو عل أنه «ما مراعاة أح ام هذا 52
املرسوم ال جيوك ألي وكارة أو ح ومة تقرير أي م افأة لرايس وأعضاء أي
نة منشأة اقرار من الوكير ما
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عل مو و تش يل تل الل ا  .واملادة السادسة وهب امله ة تقول« :ي و
احلد األقص لعضوية املوظف

ا الس والل ا احل ومية اليت يستحق

عنها م افأة اثن »ال لعن أن

نة واحدة

فقط وال جيوك ا
العضوية

اال

نت

ح

لوجا هذا القانو أقول له:
أن

وافقت عل مرسوم اقانو أجاك له
م افآل .ا ا تفضل األخ مجال 2

ويستحق عن ذل

ف روال أحيانًا هناك ق ال نوعية وال تستطيا أ
جمال ماال ولذل تضطر إىل أ تض هم
أع االً

صل عل ق ال مماثلة
عدد من الل ا اليت ت دي

ة فنية قابةال وهناك اث من التفصيالل قد حنتا إليها ادالً

من أ نبتد نصًا
النص الوارد

ظرال لعن لو

نت عل

م الش ص

املشرو فطنه قد تصرف له م افأة

فيها عل  4مرال

السنةال

أنه

ح

وء هذا

نة يقتصر حضوره 11
ا أقرى اش ل

ضر

متوابلال فهنا أقول له إنه ال جيوك ل أ جت ا عضوية

نت حب م النص

القانونبال وهذا فيه إجحاف اب  .ولذل أرى انظرة تشريعية أ يتم حذف
الفقرةال فوجودها من عدمه ليسا سيا ال فهناك اقتالف وما تض نته مواد
املرسوم من نصوص تنظي ية وترتيا ج اءال مالية مهم جدًاال وإذا اا
سيطلا من ا
هلم إن

ال الفنية أ تع ل

أاثر من

سأبرف ل م م افأة عن الع ل

انت قب ًا ووقيت

دود أو أن

12

نة حبسا املرسوم وأقول
نة واحدة فقطال فأنا لو

انت موظفًا فطن

سأتقاعس عن

االنض ام إىل مثل هذه الل ا ال وش رًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدي الرايسال أتفهم ما تفضلت اه األقت دالل ال ايدال 52
وأعتقد أننا

الل نة حنتا إىل أ نعدل هذه املادة االذالال وقد حنتا إىل

تعديل ديباجة املشرو أيضًا حبيث نتطر إىل ما تطرقت إليه األقت دالل
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ال ايد

صوص م افآل موظفب احل ومة عن الع ل

هذه الل ا ال

وأرجو أ تعطونا الفربة الس داد هذه املادةال وقد ن و متفق عل العدد
الذي ستتش ل منه الل نةال و الوقت نفسه نعيد النظر
حبيث حنقق االلت ام سواء ااملرسوم أو القرار ــ ال

الفقرة األق ة

ضرنب الذاارة ــ
2

صوص م افآل أعضاء الل ا ال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ السيد غامن ان فضل البوعين وكير ش و
جملسب الشورى والنواب.

11

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال تعقيبًا عل مداقلة األخ قالد املسقطبال فعالً
الل نة ــ وال أعلم إ ْ اانت قد أقذل اه أو ال ــ

اا هناك ري

صوص إ افة القانو رقم  19لسنة 5113م الذي ينظم م افآل أعضاء
ا السال ولو أ يف هذا القانو

الديباجة ا رجعية فطنه سيغ

عن 12

هذا النقاش وتصبح امل افآل املوجودة منظ ة اهذا القانو ال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

51

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدي الرايسال تعقيبًا عل
اس داد هذه املادة لنأقذ

مداقلة سعادة الوكير أ لا

االعتبار ما ذاره سعادة الوكير واإلقوة األعضاء

حبيث تصاغ املادة اصورة أفضلال وش رًا.

52

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال أنت تريد اس داد املادةال وسعادة الوكير يقول إنه جيا أ
ي و التعديل

الديباجة...
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العضو خالد حسني املسقطي:
سيدي الرايسال قبل قليل لبت اس داد املادة حت نت
القرار الصحيح اشأنها واشأ الديباجة وتض

ن من اختاذ

مثل هذا القانو

الديباجةال عل اعتبار أننا قد نلغب الفقرة األق ةال وش رًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال أنت اآل تطلا اس داد املادة إلعادة النظر فيها فال جيوك أ
تنظر

مادة أقرىال وسعادة الوكير يقول إنه جيا أ ي و هناك تعديل

الديباجةال في ا أ

يل ا لس الديباجة ما هذه املادة إىل الل نة للنظر

فيه ا إذا ارتأل الل نة أ ما رحه الوكير من تعديل قاال لألقذ اه .األقت 11
دالل جاسم ال ايد لديها نقطة نظام فلتتفضل اطرحها.

العضو دالل جاسم الزايد (مثرية نقطة نظام):
ش رًا سيدي الرايسال لدي تصحيح واقعةال ألنه يبدو أن
اداية حديثب .عندما اق حت

تس ا

اداية مناقشة مشرو القانو أ نضيف 12

املرسوم اقانو رقم  19لسنة 5113م إىل الديباجة وافق ا لس وقد أ يف
إىل الديباجةال ففب ا لسة اليت ادأنا فيها مناقشة مشرو القانو زت
إ افة املرسوم اقانو إىل الديباجة

ن  2قوان اق حنا إ افتها وقد وافق

ا لس املوقر عل ذل وزت إ افتهاال وش رًا.

51

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ غامن ان فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.
52

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال االمنا بحيح واذل االم األقت دالل
ال ايد بحيحال فالنس ة اليت أمامنا ليست
أننا وبلنا

دثةال وهنا اإلش اليةال لعن

املناقشة إىل املادة  4واا جيا الرجو إىل الديباجة وإ افة
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اليت زت إ افتها فعالًال ول ن حبسا ما نبه

القوان

احل ومة و

إليه اإلقوة

وكارة ش و جملسب الشورى والنوابال فطنه زت املوافقة

عليهاال وهب موجودةال ول ن النص الذي أمامنا حاليًا ال يوجد فيه هذا
التعديلال ولو مت

ديث هذا التقرير ألغنانا عن ال ث

من النقاشال
2

وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هناك مالحظال أقرى؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
عل الٍال رايس الل نة يطلا اس داد املادة  4مل يد من الدراسةال فهل
يوافق ا لس عل ذل ؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تعاد هذه املادة إىل الل نة .أنا

أحبا التدقل

وحنن بوتنا عل اس داد هذه املادة إىل الل نةال ول ن

هذا املو و ال
أريد أ أث

51

انتباه م إىل نقطة مه ة ــ وهذا عن ق ة ــ وهب أنه لو ت ررل امل افأة
عدد من الل ا فستح ر عل أفراد

ددينال وهذا األمر الاد أ نأقذه

ع االعتبارال والبحرين غنية ا فاءاتها .وننتقل اآل إىل املادة التاليةال تفضل
األخ مقرر الل نة.

52

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)2توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة االتعديل الوارد
التقرير.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 48

5112/3/8م املضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
األقت سامية امل يد س لت ااها لل داقلة

املادة 11ال ولا أ هذه

املادة متعلقة ااملادة  11فهل تودين املداقلة اآل قبل إقرار املادة 2ال أم تريدين
االنتظار إىل أ نصل إىل املادة 11؟

2

العضو سامية خليل املؤيد:
سأنتظر إىل أ نصل إىل املادة 11ال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

ش رًاال هل هناك مالحظال عل املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
12

هل يوافق ا لس عل هذه املادة اتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة اتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ 51
مقرر الل نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)1توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة االتعديل الوارد
52

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظال عل املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذه املادة اتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة اتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ

مقرر الل نة.
11

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)7توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة ا ا جاءل من
احل ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظال عل هذه املادة؟ تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد12 .

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال أزن عل األخ مقرر الل نة أو اإلقوة
احل ومة أ يبيانوا لنا ما الفر ا

عبارة« :موابفال قياسية حبرينية»

وعبارة «موابفال قياسية و نية»؟ حيث أدرجت ال ة «حبرينية»

نص 51

هذه املادةال أرجو تو يح هذا األمرال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الداتور عبدا
لل وابفال و

أ د عبدا

الوايل املساعد

اية املستهل اوكارة الصناعة والت ارة.
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الوكيل املساعد للمواصفات ومحاية
املستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
ش رًا سيدي الرايسال معن عبارة «موابفال قياسية حبرينية» هب
نفس معن عبارة «موابفال قياسية و نية»ال وش رًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال أقت دالل :هل األمر وا ح االنسبة إلي

أم أ هناك

استفسارًا قر؟
11

العضو دالل جاسم الزايد:
األمر وا ح سيدي الرايسال ول ننا درجنا عل توحيد املصطلحالال
فعندما تنص املادة عل عبارة «موابفال قياسية و نية»ال ومن ثم تأتب مادة
أقرى وتنص عل عبارة «موابفال قياسية حبرينية» فهذا يعطينا انطباعًا أ
هناك فرقًا ا

العبارت ال وإ

ي ن هناك فر ال لذا أرى أ يتم تغي

ال ة «حبرينية» إىل ال ة «و نية»ال حيث ذُار
الغ

ااب العقواال

مسألة 12

أو االستغالل أو التدليس اأي ش ل من األش ال ا ابة اهذه

املوابفال واتس يتها وو ا هلا نص عقاابال وإذا ذارل عبارة «موابفال
قياسية و نية»

الشق األول من املادةال و

الشق الثانب من املادة نفسها

ذارل عبارة «موابفال قياسية حبرينية»ال فتستشعر أ هناك فرقًا ما ا
العبارة األوىل والعبارة الثانيةال وإذا اا املعن ذاته لدى ا هال املعنيةال 51
في ا أ تس

اذال املس

ال فقرال املادةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ غامن ان فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال األقت دالل ال ايد قانونيةال وأعتقد أ اقناعها
بعا .املادة تنص عل التالب« :تطلق عبارة (موابفال قياسية و نية)ال
وعبارة (لوااح فنية و نية) عل املوابفال واللوااح الفنية اليت تصدر بقًا
هلذا القانو فقطال وال جيوك دو ترقيص اتااب من اإلدارة امل تصة 2
است دام أية عالمة أو ش ل أو رم أو إشارة يفهم أنها تع

(موابفال

قياسية حبرينية) أو ما شااه هذه العبارة»...ال أي أ من أراد التدليس ال يقول
إنها «موابفال قياسية و نية» وإمنا يست دم أي رم يفهم منه أنها
«موابفال قياسية حبرينية»ال لذل

أعتقد أ املرجا هو اللوااح الفنية

الو نيةال ول ن ال جيوك است دام أي إشارة أو رم يفهم منه أ هذه البضاعة 11
قادمة من البحرين أو أنها

ل «موابفال قياسية حبرينية» واالتالب يفهم

منها أنها «موابفال قياسية و نية»ال وأعتقد أ النص سليمال واألمر م وك
لس م املوقرال وش رًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الداتور عبدا
لل وابفال و

أ د عبدا

الوايل املساعد

اية املستهل اوكارة الصناعة والت ارة.

الوكيل املساعد للمواصفات ومحاية
املستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
ش رًا سيدي الرايسال املس

51
الف

هو« :املوابفال القياسية

الو نية»ال وإذا أردمت توحيد املس يال فال مانا لدينا ــ ا ا قال سعادة
الوكير ــ واألمر م وك

لس م املوقرال وش رًا.
52

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال ول ن سعادة الوكير يقول االمًا قرال حيث يقول إ
البع

قد يتالعا ااملوابفالال تفضل األخ قالد حس املسقطب.
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العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدي الرايسال أعتقد أ املادة وا حةال فهب تنص عل عدم
ا واكية لفعل مذاور ووا ح .املادة تقول «تطلق عبارة (موابفال قياسية
و نية) وعبارة (لوااح فنية و نية) عل املوابفال واللوااح الفنية اليت تصدر
بقًا هلذا القانو فقطال وال جيوك من دو ترقيص اتااب من اإلدارة 2
امل تصة است دام أي عالمة أو ش ل أو رم أو إشارة يفهم منها أنها تع
«موابفال قياسية حبرينية» أو «موابفال حبرينية» أو ما شااه هذه
العبارالال أو أي اقتصار هلا سواء االلغة العراية أو اأي لغة أقرى» .املادة
تت لم عن مجيا التس يال املوجودة وليس فقط «موابفال قياسية و نية»ال
وذارل أنه ال جيوك أ ت و هناك ــ من دو ترقيص اتااب ااملوافقة ــ أي 11
عالمة أو ش ل أو رم أو إشارة يفهم منها أنها موابفال قياسية حبرينيةال
أو أي معن
وال ا توسعنا

قر يعطب انطباعًا اأنها تع

«موابفال قياسية و نية»ال

التس يال فسي و أفضل .وأعتقد أ الصياغة اليت أتت

اها املادة بحيحةال وحنن

الل نة نصر عل وجود هذه املادة االصياغة
12

املوجودةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد.
51

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال وأش ر سعادة وكير ش و جملسب الشورى
والنواب عل شرحهال وأنا من القانوني
انت عل قطأال فداا ًا أع ف
الصفحة  155واليت تنص

الذين ال تأقذهم الع ة ااإلثمال وإذا
طئب .املادة  19اليت سنأتب إليها

أحد انودها عل التالب« :اا أو عرض للبيا

موابفال فنية و نية أو أش االً أو رموكًا زاثلها عل قالف أح ام هذا 52
القانو »ال ااإل افة إىل عدد من املواد القادمة

ااب العقواال؛ أقذل اعبارة

«موابفال قياسية و نية» .ممثلو احل ومة يقولو إ األبح هب ال ة
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«و نية»ال واألخ قالد املسقطب يقول :إنه ال جيوك من دو ترقيص اتااب من
اإلدارة امل تصة است دام أي عالمة أو ش ل أو رم أو إشارة يفهم منها أنها
تع «موابفال قياسية حبرينية» أو ما شااه هذه العبارالال وحنن

القانو

ا نااب نعرف زامًا أنه عندما ي و هناك حظر لفعلال فطما أن تست دم
لفظ «ال جيوك» وإما « ظر»ال اعدها إما أ يقرر مباشرة ا
وإما أ
ورد

اء عند خمالفته 2

يله إىل ااب العقواال .أ لا من األخ قالد املسقطب أ يب لب أين
ااب العقواال أنه إذا است دمت عبارة «موابفال حبرينية» يعاقا

ا ذا واذا؟ ال يوجد هناك نص ينص عل ذل ال لذل ما
ليس مسألة التوسا

نا داا ًا

النص اقدر ما نرتا ج اء عل أي فعل

ظور وإال

اا وجوده اعدمهال ولو ارت ا مثل هذا الفعل فطنه سيفلت من العقاب 11
لعدم وجود العقواة اليت جترام هذه األفعالال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

12

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدي الرايسال أعتقد أننا متفقو عل أنه ال جيوك ذل
املادة ا ل و ويال وإذا اا هناك أي

ألفعال معينةال وقد ذارناها
التباس ا هذه املادة ومادة أقرى

ت ااب العقواال ف ن امل

ن أ نعدل

العقواة عندما نأتب لتل املادةال ألننا متفقو عل أنه ال جيوك ذل وأ
التوسا فيها سي و إجياايًا أاثر من اونه سلبيًاال ألننا

51

نفهم الغاية من

التغي ال وإذا اا اسبا مادة العقواال فلنعدهلا عندما نأتب ملناقشتهاال
وحنن مستعدو إلعادة النظر

هذه العقواةال وش رًا.
52

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال ما هو وجه االع اض لدي ــ يا أخ قالد ــ

ويلها من

«حبرينية» إىل «و نية» حت تت اش التس يال ما اعضها البع ؟ و ابة أ
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الوكارة املعنية ليس لديهم مانا

اإلقوة

ذل  .تفضلب األقت هالة رم ي

فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
ش رًا سيدي الرايسال أرى أ املش لة
قياسية حبرينية» ا قوس
ت و ا

لة ت

ذار عبارة «موابفال 2

نص املادةال ولو حذفنا هذين القوس فسوف

لة لليت قبلهاال اين ا عبارة «موابفال قياسية حبرينية»

هنا اأنها مصطلح مستقلال ل ن إ قرأناها

بيغة مجلة متوابلة فهب

تفس لعبارة «موابفال قياسية و نية» أو لعبارة «لوااح فنية و نية»؛ لذا
أعتقد أنه لو حُذف القوسا من املصطلح ــ حبيث تقرأ مجلة متوابلة ــ فقد 11
يصلح ا لل الواقا

التفس ال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت مجيلة علب سل ا .
12

العضو مجيلة علي سلمان:
ش رًا سيدي الرايسال حبسا ما ذارل احل ومة أ املعن واحدال
وأنا

الواقا أتفق معها

ذل ؛ ألننا لو رجعنا إىل النص املع ول اه حاليًا

االنسبة إىل قانو رقم  11لسنة 1982م

املادة  8منه فسنرى أ الفقرة

الثانية تقول« :است دام أية عالمة أو ش ل أو رم أو إشارة يفهم أنها تع

51

(موابفال قياسية و نية) أو (موابفال قياسية حبرينية) أو (موابفال
حبرينية) أو ما شااه هذه العبارال»ال فالعبارة األق ة تع
العبارال هب عبارة واحدة ا ا جاء

أ ال هذه

املادة  8من القانو النافذال وش رًا.
52

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ أ د مهدي احلداد.
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العضو أمحد مهدي احلداد:
ش رًا سيدي الرايسال هل من امل

ن أ يفيدنا رايس هيئة

املستشارين القانوني اا لس حول هذا األمر؟ وش رًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاب ال كجنب رايس هيئة
املستشارين القانوني اا لس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ش رًا سيدي الرايسال يفهم من املادة أ العبارال اليت مي ن 11
إ القها هب :عبارة «موابفال قياسية و نية» وعبارة «لوااح فنية و نية»ال
أما ما عداه ا فينبغب أ ي و هناك ترقيص اط ال مصطلحال أقرى
مثل مصطلح «موابفال قياسية حبرينية» أو «موابفال حبرينية» أو ما شااه
هذه العبارالال فهذا النص

ظر استع ال «موابفال قياسية حبرينية» أو

«موابفال حبرينية» إال إذا اا هناك ترقيص اهذا االستع ال .إذ

12

العبارال املوثوقة هب «موابفال قياسية و نية» وعبارة «لوااح فنية و نية»
وإذا اا هناك تداقل

هذه املصطلحال

العقواال فينبغب الرجو إىل

هذه املادة وتصحيح اإلشارة إىل العقواال في ا يتعلق ل الفة مواد هذا
القانو ال فأعتقد أ هذه املادة بحيحة ووا حة وليس فيها أي لبسال
51

وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الداتور منصور

د سرحا .
52

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
ش رًا سيدي الرايسال أعتقد أنه ال فر ا

ال ة «حبرينية»

وال ة «و نية» مطلقًاال فلو رجعنا إىل املعاجم واملوسوعال فسوف جند أ
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هناك قوة متساوية االنسبة إىل ال ل ت ال إمنا اقتالف العبارت

الواردت

القانو جاء للتو يح والتأايدال فلو و عنا ال ة «حبرينية» أو ال ة
«و نية» فال فر اينه اال لذل جند أنه
و«الو نية»

اع

األحيا تُدمج «البحرينية»

واحدال ومثال عل ذل  :ان

أ يفت ال ة (الو

) إىل البن

البحرين الو

ال حيث

ما أنه ليست هناك حاجة إليها مادام 2

ذار ال ة (البحرين)ال ومثال قر (أرشيف الصحافة الو نية) ومي ن أ
أقول (أرشيف الصحافة البحرينية) فال ل تا متساويتا وال فر اينه اال
هذا ا اناال وش رًا.

وال يوجد لغط من الناحية القانونية

11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ عادل عبدالر

ن املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
ش رًا سيدي الرايسال
نقصد اذل

رأيب ال فر اينه اال فعندما نقول «و

»

و ننا البحرينال وهب ال ل ة الدارجةال هذا أوالً .ثانيًا:

القانو توجد ال ة «الو

»ال واحل ومة م يدة لذل ال واذل

رايس هيئة املستشارين القانوني
التغي سي و

12

االم

اا لس يثبت أ احلظر موجودال وأ

قانو العقواالال ومعن ذل أ هذا احلظر بحيحال وما

ال هذه اآلراء أعتقد أنه ال داعب لصرف جهد أا ال ف ل ة «الو

»
51

أمشلال و ابة أننا ن اد عل املوا نةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الداتور عبدالع ي حسن أال.
52

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ش رًا سيدي الرايسال أعتقد أ النص يقول :إنه جيا االلت ام
ااست دام تعب «موابفال و نية» فقطال واست دام أي موابفال أقرى
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تدليسًا و اولة خمالفة النصال

ــ ا ا تفضل سعاد الوكير ــ سيعت

وااألقص أ هناك عبارة «لوااح فنية و نية» وعبارة «موابفال قياسية
و نية»ال وما دو ذل ستعت

اولة تدليسال و ابة أنه يقول :وال جيوك

دو ترقيص اتااب است دام اذا واذاال فهو يريد حظر است دام أي
تعب

قر سواء شبيهًا أو مقاراًا مي ن أ يفسر عل أنه «موابفال و نية»ال 2

فهو يريد القول إنه الت ام دقيق وبريح لل وابفال الو نيةال لذل أعتقد أ
النص وا حال فاملسألة ليست مسألة مصطلحالال وإمنا هب تأايد ملصطلح
ومنا است دام مصطلح قرال واملادة

رأيب ا ا جاءل بحيحةال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال أقت دالل اعد هذا النقاشال هل الكلت مصرة عل التعديل؟
تفضلب.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال أسحا اق احب االتعديل

املا أ ااب 12

العقواال سيتض ن النص عليه اش ل بريحال ا ا وُعدل اذل ال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هناك مالحظال أقرى؟

51

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذه املادة؟

52

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)8توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة ا ا جاءل من 2
احل ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
د

هل هناك مالحظال عل هذه املادة؟ تفضلب األقت كهوة

11

ال واري.

العضو زهوة حممد الكواري:
ش رًا سيدي الرايسال لدي استفسار :توجد هنا ال ة «يصدر»ال
وهناك ال ة «اعت اد»ال فأيه ا األقوى؟ وهل الل نة ستعت د املوابفالال
12

والوكير سيصدرهاال أم اإلبدار سيأتب اعد االعت اد؟ وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ غامن ان فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.
51

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال اإلبدار ي و اعد اعت اد الل نة من الناحية
الفنيةال والوكير هو امل تص اطبدار قرارال الل نةال وهذا من

ن

اقتصاباته األبيلةال وش رًا.
52

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت كهوة
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العضو زهوة حممد الكواري:
ش رًا سيدي الرايسال هناك فر ا

االعت اد واإلبدارال أنت

ستعت د موابفة معينةال فهل القرار النهااب للوكير أم لل نة؟ وش رًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
األقت كهوة تقول :إ االعت اد يتم من قبل الل نة والوكير يقوم
ااإلبدار .تفضل األخ الداتور عبدا
لل وابفال و

أ د عبدا

الوايل املساعد

اية املستهل اوكارة الصناعة والت ارة.
11

الوكيل املساعد للمواصفات ومحاية
املستهلك بوزارة الصناعة والتجارة:
ش رًا سيدي الرايسال الل نة الو نية هب اليت تعت د املوابفالال ثم
الوكير يصدرها زهيدًا لنشرها

ا ريدة الراية من قبل هيئة التشريا

واإلفتاء القانونبال وش رًا.

12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال هل هناك مالحظال أقرى؟

(ال توجد مالحظات)

51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

52

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .قبل أ ننتقل إىل املادة التالية يسرنب أ أرحا
اطلبة معهد الشيخ قليفة ان سل ا للت نولوجيا ومرافقيهم

جملس

الشورىال للتعرف عل س الع ل التشريعب مشيدين لا يقوم اه املعهد من
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رعاية واهت ام اأاناانا الطلبةال وتس

مجيا اإلم انيال هلم لا يعود االنفا
هلم االستفادة ودوام

عل ه الء الطلبة من قالل كياراتهم امليدانيةال مت ن

التوفيقال فأهالً وسهالً اهم .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل نة.
2

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)9توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة االتعديل الوارد
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظال عل هذه املادة؟ تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد11 .

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال أنا ما الل نة في ا توجهت إليهال وقابة
إ افتها القطا ا اصال ول ن ليس ح لب ا لس ح

أجره إىل مسألة

العقواالال هنا نص املادة أوجا أنه الاد من مراعاة اللوااح الفنية ومطااقتها 12
عند االست اد إال

احلاالل اليت تقتضيها املصلحة العامة ويصراي فيها اقرار

من جملس الوكراء اناءً عل عرض الوكيرال و
( 19 :18اعد التعديل) اليت وردل

الوقت ذاته لدينا نص املادة

الصفحة 155ال واليت عاقبت لدة ال

تت اوك ثالث سنوال واغرامة ال ت يد عل حسة الف دينار ال من ارت ا
األفعال اليت من

نها .1« :بنا أو استورد أو اا أو عرض للبيا منت ال أو 51

قدمال غ مطااقة للوااح الفنية الو نية»...ال لذل وللتذا عندما نصل
إىل املادة املوجودة

العقواال ــ وإذا وافقنا عل هذه املادة ــ جيا أ يتم

النص عل مراعاة ما نصات عليه املادة  9من هذا القانو ال وعندما يصدر قرار
عن جملس الوكراء

مسألة االست اد جبواكية أال يتم االستناد إىل مطااقة

املوابفال فهذا يعت اأننا نعفب من املس ولية أو ا
األمر لوجا النص الوارد

اء امل تا عل هذا 52

العقواال؛ ومن ااب التذا أ لا عندما نصل

إىل املادة ( 19 :18اعد التعديل) ذار عبارة «ما مراعاة ما ورد

هذه

املادة»ال وش رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
د ف رو.

ش رًاال تفضل األخ مجال

العضو مجال حممد فخرو:
ش رًا سيدي الرايسال عندما أقرأ املادة أعتقد أنها تت لم عن 2
مو وع ال األول« :تعت اللوااح الفنية الو نية أساسًا لع ليال االست اد».
الثانب« :ويتع
اتل

عل ا هال احل ومية واهليئال وامل سسال العامة االلت ام

اللوااح »...فهو يل م ا هال احل وميةال وال أعرف ملاذا مت إدقال

القطا ا اص

األمر؟! هذه ا

راط القطا ا اص ااعتباره ا
أعتقد أ ا

اية ال تت لم عن االست ادال واألخ املقرر
ء الذي يقوم ااالست اد اش ل عامال وأنا 11

ء األول يت لم عن «تعت اللوااح الفنية الو نية أساسًا لع ليال

االست اد»ال وهنا الاد من و ا نقطةال ومن ثم تأتب عبارة «ويتع
ا هال احل ومية واهليئال وامل سسال العامة االلت ام اتل

عل

اللوااح»...ال

لة قد ال ي و بحيحًاال

وعليه أعتقد أ إدقال القطا ا اص

هذه ا

وأرجو أ أاا رأي املستشار القانونب

هذا ا اناال وش رًا.

12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد.
51

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال أنا عل الع س أقتلف

الرأي ما األخ

مجال ف روال وأقول إنه ا ا أُل ِم امل سسال احل ومية الاد أ أُل ِم القطا
ا اصال وقابة أننا نت لم عن أمور شهدتها ا هال امل تصة
ع ل القطا ا اص الذي يقوم ابع

جمال

األع ال اليت تتض ن املبادئ اليت يقوم

عليها هذا املشرو اقانو  .هل اليوم إذا اانت امل سسة تااعة للقطا ا اص 52
ال أُل ِمها لطااقة واح ام املوابفال الفنية والو نية والقياسال؟! ما جدوى
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القانو إذا انت سأ بقه فقط

حدود القطا احل ومب وأترك القطا

ا اص ادو الت ام اهذه األمور؟! هذا سي و فيه مساس ااألمور املتعلقة
ااحل اية والسالمة البيئية؛ وإذا و ا النص ذاته اليوم نواحب مت اقتضت
املصلحة العامة إعفاءك من االعت اد وفقًا لتل الضوااط واللوااح فبالتالب
ا ا أَل مت م سسال احل ومة اها الاد أ أُل م م سسال القطا ا اص 2
الذي تدقل ال ث من أع اله

ن األع ال اليت يتم التدقيق عليها

مسألة القياس واملوابفال واملعاينةال ولذل
ا اص اا هناك
املوجودة

عندما تض نت املادة القطا

بط أاثر أل حنرك تقدمًا

جمال املنت ال والسلا

البلدال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ قالد حس املسقطب.

العضو خالد حسني املسقطي:
ش رًا سيدي الرايسال أتفق ما األقت داللال وأقول إ االلت ام 12
االلوااح ليس فقط لل انا احل ومبال وليس فقط للقطا العامال فالقطا
ا اص يقوم اع لية االست اد أاثر ا ث من القطا العامال وجيا أ
ت و املادة وا حة

مو و املوابفال واملقاييسال وأ يلت م القطا

ا اص اهذه اللوااح

أ ي و

قضية االست ادال وليس هناك

رر

هناك الت ام من قبل القطا ا اص اهذه اللوااح .وأعتقد أ املادة ست و

51

ناقصة إذا احتول عل الت ام جهة من دو ا هال األقرىال وقابة أننا
و عنا أ ي و هناك اعتبار للقطا ا اص مت ثل
اإلدارة

عضوية جملس

الل ا وغ هاال ااعتبار أ هلا شأنًا مباشرًا اع لية ــ ليس فقط

املوابفال واملقاييس وإمنا أيضًا ع لية ــ االست ادال وأعتقد أ وجود ال ة
«وا ابة» مهم مثل أه ية وجود «امل سسال العامة»ال وليس هناك أي قطأ 52
أ ي و القطا ا اص مش والً
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الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ الداتور عبدالع ي حسن أال.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ش رًا سيدي الرايسال أ م بوتب إىل بوتب األقت دالل ال ايد 2
واألخ قالد املسقطبال وليس ح لب األخ مجال ف روال فأنا أف ر

مو و

أ اقتصادنا اقتصاد حرال واالقتصاد احلر اش ل منطقب يقوم أبالً عل
الع ل اإلنتاجب واالست اد والبيا والشراء
ليست ــ

القطا ا اصال واحل ومة

هذا ا انا ــ إال منظّمال والنص ح

عل القطا العام

يقول

معناه ااالقتصار

االست اد فنحن اذل ننتقل من االقتصاد املفتوي الذي 11

يقوم عل حرية الت ارة إىل اقتصاد مرا يال وهذا غ بحيحال البحرين
فيها نظام اقتصادي حرال واالتالب دور القطا ا اص اب ال وأعتقد أ
اإل افة سلي ة جدًاال أل االست اد والتصدير أساسًا يُف ض أ يقوم اه ا
القطا ا اص وليس احل ومة؛ وعليه أعتقد أ املادة بحيحة وجيا عدم
12

التعديل فيها مطلقًاال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل سعادة األخ غامن ان فضل البوعين

وكير ش و

جملسب الشورى والنواب.
51

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
ش رًا معالب الرايسال إذا أردنا الوبول إىل قناعة في ا أ نذها
إىل تعريف اللوااح الفنيةال لنعرف إذا اانت مل مة أو غ مل مة للقطا
ا اص .بعًا ال ما نراه

السو هو من است اد القطا ا اص وليس

احل ومةال سواء أدوال ال هرااء واحلريق أو املواد الغذااية أو قالف ذل ال 52
وعليه جيا أ يلت م ا

يا االلوااح الفنية؛ واللوااح الفنية هب« :وثيقة إل امية

تُحدد قصااص املنت ال والع ليال املرتبطة اها و ر إنتاجهاال لا
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القواعد اإلدارية املع ول اها .وقد تش ل اش ل قاص املصطلحال والتعاريف
والتعبئةال ومتطلبال و ا العالمال أو امللصقال ...أو قد ت و لوااح فنية
عامة

دد املتطلبال العامة لسالمة املنت ال اليت ال تتوفر اشأنها»...ال وعليه

أعتقد أ هذا شبء إل امب لل ياال وا ا قال اإلقوا ال وأشارل الل نة
مالحظاتهاال أ القطا ا اص هو املستورد األول
احل ومب .نريد أ نرق ااملنتوجال املوجودة

البالد وليس القطا

2

السو حاليًا إىل موابفال

ولوااح فنية مُل مة لل يا من ناحية السالمةال ومن ناحية األمن الغذاابال ومن
نوايٍ أقرى اث ةال فنحن نعانب من هذه األمور

البحرينال وعل سبيل

املثال :األدوال ال هراااية واألدوال الصحية املوجودة

السو إما أ

ت و مستهل ة لل ياه اصورة اب ة جدًا وفيها هدر لل ياهال وإما أ
ت و مستهل ة للطاقة ــ أع
الت منا لعاي ولوااح فنية

11

ال هرااء ــ اصورة اب ةال ول ن لو

ددة فسوف ي و هناك وفر لالقتصادال سواء

املصروفال أو قالف ذل ال وش رًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال تفضل األخ ف اد أ د احلاجب.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ش رًا سيدي الرايسال أنا أتفق زامًا ما ما جاء اه سعادة الوكيرال
أل املقاييس واملوابفال هب املنو اها احلفاظ ــ

األغلا ــ عل مصلحة 51

املستهل ومراعاته .وسعادة الوكير ايان أمورًا تتعلق ل يفال اهلواء واألدوال
ال هرااايةال واألدوال املن ليةال وأنا أعتقد أ هذه الها معدال ال تضعها
احل ومة

السو ال وال تقوم ابيعهاال والذي يقوم ابيعها هو القطا ا اص؛

فاحل ومة ال تبيا معلبال أو أغذية وأ ع ة

السو ال وعليه أعتقد أنه من

األه ية ل ا و ا القطا ا اص قبل احل ومة

مشرو هذا القانو ال 52

فاحل ومة ما تقوم ااست اده معروف ولديها موابفاتها و انها الفنية اليت
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افظ عل مصاحلها

حالة االست ادال ول ن مثل ما قالت األقت دالل

ال ايد وأشار إليه سعادة الوكير حنن حباجة إىل

اية املستهل

هذا البلد.

الرئيـــــــــــــــس:
أنت ما و ا ال ة «وا ابة»

2

املادة؟!

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
نعم سيدي الرايسال وش رًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال املادة تقول« :تعت
االست اد »...وهذا يش ل ا

اللوااح الفنية الو نية أساسًا لع ليال

يا ادو استثناءال القطا ا اص والقطا

احل ومبال ثم تقول املادة ...« :ويتع

عل ا هال احل ومية واهليئال

وامل سسال العامة االلت ام اتل اللوااح

معامالتها ومش ياتها »...أي اليت ال

تستوردهاال وإمنا

معامالتها ومش ياتها من السو ا ليةال لعن أنه إذا 12

اانت احل ومة تش ي من السو فعليها أ تلت م اهذه املوابفالال أي أ
هناك فقرت خمتلفت زامًاال أما إذا اا هناك است اد من قبل احل ومة
أو من قبل القطا ا اص فعل ا هت أ تلت ما اهذه املوابفالال وأعتقد
أنه ادو و ا القطا ا اص فاملادة مستوفاة ومست

لة وليس هناك أي

نقص .وسأاح لل ستشار القانونب اتو يح هذا املو و قبل أ تصوتوا عل
املادة حت

51

نتأاد من سالمة الصياغةال تفضل األخ الداتور عصام

عبدالوهاب ال كجنب رايس هيئة املستشارين القانوني اا لس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
ش رًا سيدي الرايسال

رأيب من الضروري إ افة ال ة 52

«وا ابة»ال أل املادة تقول« :تعت اللوااح الفنية الو نية أساسًا لع ليال
االست ادال ويتع
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االلت ام اتل اللوااح

معامالتها ومش ياتها »...فاملش يال يُ

من ا ار من قالل االست ادال ومن امل

نأ ت و

ن أ ت و من الداقلال

والقطاعا مي ن أ يستوردا ومي ن أ يش يا من الداقلال ولذل أعتقد
أ إ افة ال ة «وا ابة» رورية

هذه احلالةال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال ال يُفت ومال

2

املدينةال هل هناك مالحظال أقرى عل

هذه املادة؟
11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذه املادة اتعديل الل نة؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة اتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ
مقرر الل نة.

51

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)11توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة االتعديل الوارد
التقرير.
52

الرئيـــــــــــــــس:
قبل أ نناق

هذه املادة يطيا لب اااب واا م مجيعًا أ أرحا

اطقواننا رؤساء الوفود ا لي ية املشاراة

ن فعاليال أسبو املرور

ا لي ب لعام 5112مال ويسرنا أ تأتب هذه ال يارة ت امنًا ما إقرار قانو
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املرور ا ديد ل ل ة البحرينال مع ين عن ف رنا واعت اكنا ارجال إدارة
املرورال واا هود املبذولة من قبل العامل فيهاال و ابة من يتوىل تنفيذ هذا
القانو ال مث ن عاليًا كيارة أشقاانا ادول جملس التعاو لدول ا ليج العراية
مل ل ة البحرينال مت ن هلم يا اإلقامة
وأهالً وسهالً ا م

الدهم الثانب ممل ة البحرينال

جملس الشورى .ونوابل مناقشة املادة 11ال هل هناك 2

مالحظال عل هذه املادة؟ تفضلب األقت سامية قليل امل يد.

العضو سامية خليل املؤيد:
ش رًا سيدي الرايسال أش ر أعضاء الل نة واإلقوة األعضاء
وممثلب الوكارة عل ا هد املبذول .مالحظيت

صوص النص التالب« :جيوك 11

للوكير اناءً عل توبية اإلدارة امل تصة اعتبار اللوااح الفنية لبلدا أقرى
معادلة للوااح الفنية الو نيةال إذا تب

أنها

قق أهداف اللوااح الفنية

الو نية اصورة اافية»ال لا أ اللوااح تقر من الل نة الو نية لل وابفال
واملقاييسال فأعتقد أ لوااح البلدا األقرى جيا أ زر انفس القناةال هذه
12

مالحظيتال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ش رًاال أعتقد أ هذا هو املفهوم من النص .تفضل األخ عبدا
أ د عبدا

الوايل املساعد لل وابفال و

اية املستهـل

اـوكارة

الصناعـة والت ــارة لتو يح تساؤل األقت سامية قليل امل يد.

51

الوكيل املساعد للمواصفات ومحاية
املستهـلك بـوزارة الصناعـة والتجــارة:
ش رًا سيدي الرايسال جيا أ زر اللوااح الفنية الو نية عل الل نة
الو نيةال وا ا تعرفو أ الل نة جتت ا حبسا مشرو القانو احلالب أراا 52
مرال

السنةال ول ن
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قرارًا ااعت ادهاال أي أ الوكير املع

يعت د موابفال دولة أقرى أجنبية

حالة االستع ال من دو الرجو إىل هيئة املوابفال واملقاييسال وش رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
2

ش رًاال تفضلب األقت دالل جاسم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ش رًا سيدي الرايسال أتفهم ما تفضلت اه األقت سامية امل يد
هذا ا اناال ول ن أنا ما ما تفضل اه األخ الوايل املساعد لل وابفال
و

اية املستهل  .القانو تض ن أيضًا أنه مت ما اا هناك اقتضاء 11

لل صلحة العامة ولسالمة البيئة وغ ها من األمور اليت ت و من

ن

األولويالال فطنه حب م الصالحيال املعطاة للوكير جيوك له اعت اد موابفال
دولة أقرىال وعندما ذارنا ما خيص اقتصابال اإلدارة امل تصة قلنا إنها
تتوىل اعت اد املوابفال واملقاييسال ول ن املا أ هناك نصًا قابًا أعط
للوكير هذه الصالحية ــ بالحية االعت اد ــ فال يوجد ما يض أو يعيا هذا 12
النص من الناحية القانونيةال أع

إعطاء الوكير بالحية االعت ادية في ا

يتعلق لسألة املعادلة واملطااقةال ومن وجهة نظري أنه ال يوجد أي مانا من
اعت اد هذا النصال وش رًا.
51

الرئيـــــــــــــــــس:
ش رًاال هل هناك مالحظال أقرى؟

(ال توجد مالحظات)
52

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذه املادة اتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 19

5112/3/8م املضبطة 11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة اتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ
مقرر الل نة.
2

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)11توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة ا ا جاءل من
احل ومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظال عل هذه املادة؟

11

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذه املادة؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التاليةال تفضل األخ مقرر الل نة.

51

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)15توبب الل نة ااملوافقة عل هذه املادة ا ا جاءل من
احل ومة.
52

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظال عل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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