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     العشرينمضبطـة اجللسة 
  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصــل التشريعــي الثاني

  ١٠ 

     ٢٠: الرقـم 
  هـ١٤٢٩ربيع األول  ٢: التاريخ 
  م٢٠٠٨ مارس ١٠     

  

 ١٥ دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل العشرينعقد جملس الشورى جلسته 

 مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند التشريعي الثانـي ، بقاعة االجتماعات الكربى
ربيع األول من شهر  الثاين والنصف من صباح يوم اإلثنني التاسعةالساعة 
م ، وذلك برئاسة صاحب املعايل ٢٠٠٨ مارسمن شهر  للعاشرهـ املوافق ١٤٢٩

السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة 
 ٢٠السيد عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام لس أعضاء الس ، وسعادة 

  . الشورى 
  

  : كل من هذا وقد مثل احلكومة 
 .سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شئون جملسي الشورى والنواب  -١
 ٢٥ . الدكتور حسن بن عبداهللا فخرو وزير الصناعة والتجارةسعادة  -٢

 .ر العمل سعادة الدكتور جميد بن حمسن العلوي وزي -٣
 .البلديات والزراعة شئون حسن بن رجب وزير بن سعادة السيد منصور  -٤
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 :الدفاع الدولة لشئون من وزارة  •
 .القانونـي ستشار املعميد الدكتور عبدالرمحن عبداهللا النجدي ال -١
  
  :من وزارة شئون جملسي الشورى والنواب  •
 ٥ .املستشار القانونـي  ة السيد خريي عبدالسالم عمار -١

 . قانونـي الستشار امللسيد مجال عبدالعظيم درويش  ا-٢
  . السيد حممود رشيد حممد رئيس شئون جلسات جملس الشورى -٣

  
 :من وزارة الصناعة والتجارة  •
 ١٠السيد أمحد عيسى بوبشيت الوكيل املساعد للتجارة اخلارجية والقائم بأعمـال            -١

 .وكيل الوزارة لشئون الصناعة 
 .ل املساعد للمواصفات ومحاية املستهلك باإلنابة السيد حممد علي أجور الوكي -٢
 .السيد عبداهللا حسن اجليب مدير إدارة محاية املستهلك بالوكالة  -٣

  
 ١٥  :املاليةمن وزارة  •

 .  الدوي مدير إدارة اخلزانة نبيل مجعة السيد -١
  .االقتصادي واملايل رئيس اإلعالم السيد عبدالكرمي حممد بوعالي  -٢
  
 :من وزارة العمل  •
 ٢٠  .قانونـي الستشار املالدكتور عبدالباسط عبداحملسن  -١

  .  السيدة صباح سامل الدوسري مدير إدارة العالقات العامة والدولية -٢ 
  . السيد عبدالكرمي أمحد الفردان مسئول املنظمات النقابية -٣
  .كتب الوزير مب السيد مجال عبدالوهاب قارونـي خبري سوق العمل -٤

 
  ٢٥ 
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 :ل والشئون اإلسالمية من وزارة العد •
 .  احلايكي الوكيل املساعد لشئون أموال القاصرين  عليالسيد عبداجلليل -١
 . السيد ممدوح عبدالسالم رمضان املستشار القانونـي  -٢

  
 ٥ :وزارة شئون البلديات والزراعة من  •

 .  حممد نور أمحد الشيخ الوكيل املساعد للخدمات البلدية املشتركة السيد -١
 .الس إبراهيم آل خليفة مدير تنسيق الربامج وا بنالشيخ خالد  -٢
 . السيد جعفر الشيخ السنوسي املستشار القانونـي  -٣
  
 ١٠  :اهليئة العامة للتأمني االجتماعيمن  •

 . لشئون التقاعد املساعدلطيف أمحد الزياين املدير العام لعبداالسيد  -١
 . قانونـي الستشار املالسيد أمحد الريح فضل  -٢

 

كتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلس ،        كما حضرها الد  
 ١٥والسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور حممد عبـداهللا   

، والسيد أمحد عبداهللا احلردان األمني العـام        ستشار القانونـي لشئون اللجان     الدليمي امل 
علومات ، كما حضرها عدد من مـديري اإلدارات         املساعد للموارد البشرية واملالية وامل    

 :ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ، مث افتتح معايل الرئيس اجللسة 
  

 ٢٠   :الرئيـــــــــــــــس

 الثاين من دور االنعقاد العادي      العشرينبسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة       
تفـضل األخ    . األعضاء املعتـذرين  من الفصل التشريعي الثاين ، ونبدأ بتالوة أمساء         

  . عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس
  

 ٢٥  :األمني العام للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، قد اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصـحاب              
   خـارج   للـسفر  والدكتور الشيخ خالد آل خليفـة      مجال فخرو : السعادة األعضاء   
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يف وعلي العصفور وحممد حـسن بـاقر        شري  عبدالرمحن مج ألس مسعان و    واململكة ،   
 ، وخالد    مهمة رمسية بتكليف من جهة أخرى      يفجواهري  عبدالرمحن  ومهمة رمسية ،    

  .  رمحه اهللا ، وشكرا هآل شريف بسبب وفاة خال
  

 ٥  :الرئيــــــــــــــــس 

وننتقل اآلن إىل . ، وذا يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا شكرا 
البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهل 

   .رباب العريض  ت األخي تفضلهناك مالحظات عليها ؟
  

 ١٠  : العضو رباب العريض 

وأنا مل أتكلم يف  ٢٩يف الصفحة كالم ورد على لساين  سيدي الرئيس ،    شكرا
  .، وشكرا اجللسة السابقة 

  
  :ـــــــس الرئيـــــــــ

 ١٥  سوف يصحح هذا اخلطأ ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ ، شكرا

  
  )ال توجد مالحظات( 

  
  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــس 

وننتقل اآلن إىل البند التايل مـن   .مبا أجري عليها من تعديل إذن تقر املضبطة  
 تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني     . جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة      

  . العام للمجلس
  
  ٢٥ 

  :األمني العام للمجلس 
رسالة معايل السيد خليفة بن أمحـد  : الرسائل الواردة  شكرا سيدي الرئيس ،     

الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب خبـصوص مـشروع              
متـت  وقد   .م  ٢٠٠٨بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية          قانون  
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جلنة الشئون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الـشئون         إحالته بصفة االستعجال إىل     
م بإصدار قانون ١٩٧٩لسنة ) ٩( كما وردنا اقتراح بقانون رقم .التشريعية والقانونية   

فؤاد أمحـد احلـاجي ، عبـالرمحن    : املرور ، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء   
الرمحن حممد الغتم ، رباب عبـدالنيب العـريض ، علـي            عبداحلسني جواهري ، عبد   

 ٥إحالته إىل جلنة املرافق العامة والبيئة مع إخطار جلنـة          وقد متت   . عبدالرضا العصفور   

  . الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  .تفضلي األخت دالل الزايد شكرا ، 
  ١٠ 

  :العضو دالل الزايد 
خوة األعـضاء بـشأن     ي الرئيس ، بالنسبة لالقتراح املقدم من اإل       شكرا سيد 

املرأة والطفل باعتبار   شئون  نتمىن أن يتم األخذ برأي جلنة       فتعديل بعض أحكام املرور     
  . متعلقة بسالمة الطفل ، وشكرا لتعديلها املقدمة  األربعأن املواد

  ١٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس 
  .جي شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلا

  
  :العضو فؤاد احلاجي 

 ٢٠ ، وإن  أوالً أريد أن أتوجه بالشكر لألخت دالل الزايد          شكرا سيدي الرئيس ،   

الطفل وسوف تأخـذ    املرأة و شئون   رسالة طلبنا فيها مرئيات جلنة       ستأتيكمشاء اهللا   
  . يف األساس ، وشكرا يتعلق باألطفال ألن املوضوع اللجنة مبرئياا

  
 :ــس الرئيـــــــــــــ

 ٢٥بالـسؤال  شكرا ، وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلـاص             

البلـديات  شئون  بن رجب وزير    بن حسن    السيد منصور    املوجه إىل صاحب السعادة   
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والزراعة ، واملقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن أسباب تـأخر              
 مصري اللجنة األهلية الـيت سـامهت يف   افتتاح جممع املنطقة الغربية التجاري ، وبشأن   

الـوزير مرفـق    ورد سعادة   . إعداد الدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حىت إكماله        
جبدول أعمال هذه اجللسة ، فهل يود األخ السائل التعقيب على رد سعادة الـوزير ؟       

 ٥  .تفضل األخ السيد حبيب مكي  

  
  :العضو السيد حبيب مكي 

اجلزيـل   بدايةً أتقدم بالشكر ، م اهللا الرمحن الرحيم  سيدي الرئيس ، بس  شكرا
البلديات والزراعة  شئون  حسن بن رجب وزير     بن  إىل صاحب السعادة األخ منصور      

 ١٠   سؤالنا املوجه إىل سعادته وعلى حـضوره معنـا يف هـذه             عنعلى تفضله باإلجابة    

طرحه ليس  أأوضح أن ما س    الرئيس ، قبل أن أبدأ مداخليت وددت أن          سيدي .اجللسة  
 العكس أنا عاجز عن تقـدمي       بل،  ته  سعادة الوزير أو فريق العمل بوزار     ل نقدا موجها 

تماما خاصا بعد أن     اه امتناين وشكري لسعادته وفريق العمل بوزارته بإعطاء املوضوع       
ادته أطرحه ما هو إال مالحظات أرجو مـن سـع         وف   س  ، وإن ما   يٍكان شبه منس  

 ١٥ حق املعرفة أنه مصمم على فتح امع يف أقرب          ه أعرف ينأ خاصةو،  أخذها يف اعتباره    

ات والتصورات   كما أن اللجنة األهلية اليت قامت بإعداد ووضع الدراس         .وقت ممكن   
 الـرئيس ،  سـيدي .  الوزير املوقر يةتابعت بنائه تضع ثقتها يف شخصاليت  وللمجمع  

   علـى مـساحة     اري أنشئ التجأن جممع املنطقة الغربية      إجابته   قياسذكر سعادته يف    
صحة ذلك إال أنين أحببـت  فيه ويف الوقت الذي أؤكد  ،   متر مربع  ٤٥,٠٠٠قدرها  

 ٢٠، إقامة حمطة وقود للـسيارات      : التنويه إىل أن من ضمن أهداف وحمتويات املشروع         

، لتلبية احتياجات أصحاب السيارات ومستخدمي قوارب الصيد من أهايل املنطقـة            
 متـرا   ٣٢٤٠وبالفعل خصصت مساحة قدرها     . قر إىل ذلك    أن املنطقة تفت  وخاصة  

 تثبت ذلـك ولـدي      ، واخلرائط مربعا من مساحة امع املذكور لتكون حمطة وقود         
وهذا ما جعل اللجنة األهلية تعتقد أنه رمبا يكون سبب تأخري افتتاح            . ملف فيه ذلك    

 ٢٥مال بناء امع قبل حـوايل       إىل عدم جاهزية احملطة املعنية بالرغم من اكت        عاامع راج 

ما هي اخلطوات اليت اختذت إلنشاء وإقامـة حمطـة          : والسؤال  . سنة وتسعة شهور    
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واملقدمة لسيدي جاللة امللك واليت كانت مشمولة يف اخلطة املوضوعة ، الوقود بامع 
 مـن  من املعروف أنه ال متنح إجازة بناء مبىن إال بعد التأكد   : ثانيا    ؟ املفدى وباركها 

ماذا نفسر عدم وجـود الطاقـة       ب ف ،أن مجيع اخلدمات الضرورية والالزمة متوفرة له        
ا بالرغم من    ماليني دينار وبقي مغلقً    ١٠الكهربائية مع كلف ميزانية الدولة حوايل       

 ٥ وأنه لوال تدخل جاللة امللك شخـصيا     ؟ على السنة والنصف     تناهزاكتمال بنائه ملدة    

 املوضـوع يف    يا لبق م بعد عرضنا للموضوع عليه     املوقر ءوكذلك مسو رئيس الوزرا   
حاجته إىل التشطيبات الـيت     إىل   هو الذي أدى     ه مغلق أعتقد أن بقاء  . خانة النسيان   

من املسئول عن ذلك ؟ وهل سيحاسـب        : والسؤال  .  سعادة الوزير يف رده      هاذكر
اتج عـن عـدم    يف أن ذلك ن- يا معايل الرئيس  -على ذلك التقصري ؟ أال تشاطرين       

 ١٠إن الفترة  :  ثالثًا   .تعاون الوزارة املشرفة على امع مع اللجنة األهلية والتنسيق معها           

ورود الكتاب من وزارة املالية إىل وزارة شـئون         وهو تاريخ   م  ١٢/٦/٢٠٠٧ما بني   
  ،  بتسلم امع وتـشكيل جلنـة أهليـة لإلشـراف عليـه       البلديات والزراعة املعين  

هي مثانية شـهور ونـصف      ؛  تاريخ الرد على سؤالنا     وهو   م٢٨/٢/٢٠٠٨وتاريخ  
أن معـامل   أنكم تعلمون   خاصة  وأعتقد أا فترة كافية جدا لتشكيل جلنة اإلشراف         و

 ١٥ أقرها قبل ثالث سنوات وهي      معروفة وواضحة ، والديوان امللكي    كانت  تلك اللجنة   

، لوزارة  لهاز التنفيذي    على أعضاء من الس البلدي للمنطقة الشمالية ، واجل         حمتوية
  يف اختيـار الـوزارة      وهي تقريبا حمتوية على ذات االجتاه        ، عن أهايل املنطقة     وممثلني
، فهذا ال حيتاج إىل     أو األمساء   ، وإذا كانت هناك حاجة إىل تغيري بعض األعضاء          اآلن  

 بعد أن    ستفتح امع  الوزارةأن  ه يف إجابته    ذكر سعادت : رابعا   .  الطويل ذلك الوقت 
 ٢٠مـن  تتسلمه وزارة شئون البلديات والزراعة من وزارة اإلسكان بعد انتهاء املقـاول          

   نشرع يف هل متت عملية تسويق امع حىت       : والتساؤل  . إكمال التشطيبات الالزمة    
 تسويقه ، وهذا حيتـاج إىل       إكمال إال بعد    جيب أال يفتتح امع   افتتاحه ؟ أعتقد أنه     

  اللجنة املشرفة لتقوم بالتعاون والتنسيق مع الشركة املتخصصة        وقت يبدأ بعد تشكيل   
ن بعض حمتويات امع ضمت يف امع لتحقق تطلعات أهـايل           فإ، وللعلم   يف ذلك   

 ٢٥دعم اجلمعيـات  : أهدف املشروع من ن إاملنطقة وهلا األولوية يف استئجارها ، حيث   

 فإنه  -يا معايل الرئيس     -وعليه  .  واألندية باملنطقة ، وإجياد فرص عمل ألبناء املنطقة       



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ١٤(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 ال ننسى أنـه إذا  ننايف الوقت الذي نتطلع مجيعا إىل أن يرى امع نور افتتاحه ، إال أ            
أريد للمجمع حتقيق األهداف اليت من أجلها أسدى سيدي جاللة امللك محـد بـن               

ن بـني  عيسى آل خليفة توجيهاته وأوامره بإنشائه ، فإن ذلك حيتاج إىل تنسيق وتعاو          
      . اللجنة املراد تشكيلها وبني الشركة الراسية عليها إدارة وتأجري امع ، وشكرا 

  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 البلـديات    شئون بن رجب وزير  بن حسن   منصور  شكرا ، تفضل سعادة األخ      
  .والزراعة 

  

 ١٠ :البلديات والزراعة شئون وزير 

 صالة والسالم على حممـد    ن الرحيم ، وال   بسم اهللا الرمح  شكرا سيدي الرئيس ،     
 حبيب مكي على     السيد  بدايةً أشكر سعادة العضو األخ     .وعلى آله وأصحابه أمجعني     

 .اهتمامه باملوضوع املذكور ولكن الوضع الذي تفضل به حنن شـرحناه يف اإلجابـة    
م م اسـتال   إىل اآلن مل يت    ه، ألن إن شاء اهللا     سوف تكون قريبا  فقضية االفتتاح   بالنسبة ل 
 ١٥،  من املقاول ، واملقاول أى األعمال فيه ولكن تأخرت أعمال توصيل الكهرباء          امع

لوضـعه يف    توفرت الكهرباء احتاج امع إىل بعض التشطيبات النهائية          عندماوبالتايل  
مت االتفاق مع وزارة املالية لطـرح املناقـصة         فقد  أما بالنسبة للتأجري     .الوضع السليم   

وم قتس الشركة هوهذ، DTZ  شركة يف هذا الشأن ، ومت إرساء املناقصة على الالزمة
 يـتم  بعـد أن وضوع ، وال ميكن عرضه على املستأجرين إال املفور استالمها    ابأعماهل

 ٢٠ مناقـصة ترسى سوف فاحملطة إنشاء أما بالنسبة ملوضوع . التشطيبات كل االنتهاء من  

 هذا املوضوع حولنقوله نستطيع أن  شيء لديناجد  وال يو ، إلنشائها قريبا إن شاء اهللا    
توصيل الكهرباء   كان بسبب  التأخري الذي حصل     .  ما  على شركة  املناقصة ترسوحىت  

الكهرباء منذ شهرين   ووصلت   -يف املنطقة   وأنتم رأيتم ذلك     -جاهز  اآلن   لكن امع 
واألخ هلية شـكلت  املقاول بتشطيب املكان من أجل تسليمه ، واللجنة األبدأ  وتقريبا  

 ٢٥وبـاقي  ها ورئيس الس البلدي هو رئـيس اللجنـة          ئأحد أعضا السيد حبيب مكي    

 امع سوف يرى وتوصيات من سعادة الوزير السابق والديوان امللكي ،          ب أتوا األعضاء
  . ، وشكرا إن شاء اهللا النور قريبا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ١٥(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .كي السيد حبيب مشكرا ، تفضل األخ 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 ٥والتأكيد   ، شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أكرر شكري وتقديري لسعادة الوزير          

خـوان يف اللجنـة    اإلأخربهذا شيء جيد وسوف   ف وتنشئ   على أن احملطة سوف تبىن    
  . يقدمون لكم الشكر ، وشكرا سوف وبذلك األهلية 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠وننتقل اآلن إىل البند  .عايل الوزير حلضوره وإجابته الوافية  وأشكر مشكرا ،

التايل من جدول األعمال واخلاص بالسؤال املوجه إىل صاحب السعادة الدكتور جميد 
بن حمسن العلوي وزير العمل ، واملقدم من سعادة العضو فيصل حسن فوالذ بشأن 

  ة وتعزيز حقوق العمالة الربامج واخلطوات اليت اختذا وزارة العمل دف محاي
ورد سعادة الوزير  .الوافدة ، وتوفري قواعد العدالة االجتماعية هلا يف سوق العمل 

 ١٥مرفق جبدول أعمال هذه اجللسة ، فهل يود األخ السائل التعقيب على رد سعادة 

  . تفضل األخ فيصل فوالذ الوزير ؟ 
  

  : العضو فيصل فوالذ 
  الـسؤال  ردك على   إىل ما بينت معاليك يف      استكماالً   سيدي الرئيس ،     شكرا

 ٢٠بقرار  أن أشيد أود يف البداية .  " وتوفري قواعد العدالة االجتماعية هلا يف سوق العمل        "

 الرشـيدة والقيـادة    وصاحب السمو رئيس الوزراء املوقر-جملس الوزراء ليوم أمس   
تيش العمايل وهذا قرار    تفعيل إجراءات التف  إىل  توجيه  الب -يف هذا امليدان    دائما سباقه   

في احلقيقـة    ف  الوزير سعادة للسؤال املوجه إىل  معايل الرئيس ، بالنسبة     . لج الصدر   ثي
 التزامات اململكة على صعيد منظمـة العمـل العربيـة     توضيحالسؤال من أجل    جاء  

 ٢٥موضوع  العمالة حقوقوالدولية وكذلك على صعيد جملس حقوق اإلنسان باعتبار أن      

 أعرج على   أن قبل   حول هذا املوضوع   ود أن أبني بعض احلقائق املهمة     أ . دويل وهام 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ١٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  املـؤمن عليهـا يف القطـاع        املنـشآت    دبالنسبة لعـد  . تعقيب رد سعادة الوزير     
 ة منشأ٤٣,١٢٩هي ف أن أتكلم عنها اآلن واملعنية يف هذا املوضوع  أوداخلاص والذي   

  للتأمينـات االجتماعيـة     املعلومة جاءت من خالل تقرير اهليئـة العامـة           هوهذ -
 يف قطاع اإلنشاءات والذي سوف أركز عليه ،          ة منشأ ٦٥٢٠ منها   -م  ٢٠٠٦لسنة  

 ٥بالنسبة موع العاملني   .   غري حبريين  ٨٨,٣٧١وكذلك   ا حبريني ١١,٣٨٩يعمل ا   و

يف حني أن العـاملني غـري       ،    عامالً ٦٩,٢٨٥هم  ف البحرينينيمن  يف القطاع اخلاص    
موع القوى العاملـة يف القطـاع     جمو  عامالً ٢٥٩,٥٦٣  إىل عددهم  يصل بحرينينيال

كنـت أتطـرق    فقد  بالنسبة ملوضوع العدالة االجتماعية      . ٣٢٨,٨٤٨  هو اخلاص
ئة العامة للتأمينات االجتماعيـة أن      تقرير اهلي يف  واستوقفين  .   كذلك ملوضوع األجور 

ـ   وأقل امن مخسني دينار  الذين تتراوح أجورهم    ألجانب  العمال ا  عدد  ١٠ ٦١,٥٠١ و ه

هـذا  أن   ، أتـصور      عـامالً  ١٢٢,٨٩٤ دينار   ١٥٠ دينار إىل    ١٠٠عامل ، ومن    
الوزير فهي تعترب إجابة    سعادة   بالنسبة إلجابة    .ه يف ردي    إلياملوضوع البد أن أتطرق     

أن وزارة العمل   برد سعادة الوزير    ل أما بالنسبة    .عامة وال توجد فيها إحصائيات كليا       
للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمـل    القطاع اخلاص   منشآت  على  تفتيش  التقوم ب 

 ١٥جدا ألنين  هام  هذا املوضوع   ف،  ) ٢٣(يف القطاع األهلي الصادر باملرسوم بقانون رقم        

 احلـوادث   آت والتزامها بقانون العمل خاصة    ذه املنش ه  بعض املعلومات عن   رصدت
بحـرينيني  الت للعمال غري     عدد الوفيا  بلغ م٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٠  سنة  من هوجدت أن و

% ٣٠أكثر مـن     وحاالت العجز اجلزئي وهي   وأما بالنسبة إلصابات العمل     .  ١٠٣
 العدد اوهذ،  بحرينيني  ال غري    من  عامالً ١٣٥١  عدد العمال  بلغفقد  ؛   كليال والعجز

 ٢٠  م٢٠٠٦ يف نا جاءت، أي إذا رأينا أن العدد يزيد يف كل سنة       ا وخاصة  كبري اشكل قلقً ي

 ضـمان   بشأنخاصةً  ورد سعادة الوزير    لسيدي الرئيس ، بالنسبة     . وفاة    ة  حال ٢١
 وبطريقة منتظمة ويف املواعيد الدورية املقـررة ،         احصول العمالة الوافدة على أجوره    

من ف ؛وقد صدر قرار وزاري بإلزام أصحاب العمل بتحرير رواتب العمال من البنوك             
   تلتـزم ـذا     هذه املنشآت واليت بينتها مل    خالل حبثنا واستقصائنا وجدنا الكثري من       

 ٢٥لقـد قمـت    فبالنسبة لتخصيص خط ساخن يف إدارة العالقات العماليـة ،           . القرار  

 وحصلت على رقم اخلط الساخن واسـتلمته عـن          ١٨٨باالتصال على بدالة بتلكو     



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ١٧(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

م يف الـساعة    ٤/٣/٢٠٠٨ وكان ذلك بتـاريخ      ١٧٨٧٣٦١٩طريق الرسائل وهو    
ثون دقيقة صباحا وقمت باالتصال يوميا على هذا الرقم وإىل اليـوم    الثامنة وسبع وثال  

بالنـسبة  . هو الذي جييب  answer machineأجد جهاز الرد اآليل ما ولكنين دائما 
 ١١للعديد من املسائل اليت تؤرق خاصةً يف زيادة اإلضرابات العمالية الـيت بلغـت               

 ٥ فإذا أراد سعادة الوزير     ؛كن العمال   مسا: إضرابا حىت اآلن وألسباب عديدة وأمهها       

أن يرافقين وكذلك الصحافة إىل أي موقع عمل حىت يكتشف بنفسه مستوى السكن             
املرافق الصحية  انعدام   عامالً يف غرفة واحدة و     ٢٠ عامالً أو    ٣٠الذي يسكنه حوايل    

ل فقد حدثت حالة وفاة قب ،  موقع السكن أيضا كمنطقة رأس الرب       بعد  هلذا السكن ، و   
 وصول  إىل انتظار ضطر العمال   نتيجة بعد موقع العمل إذ ا     فترة وجيزة يف هذه املنطقة      

 ١٠، وكذلك إذا مرض عامـل      لنقل العامل املصاب للطوارئ     وقع  إىل امل سيارة اإلسعاف   

من العمال فعليه أن ينتظر إىل يوم اجلمعة وذلك بسبب أن الطبيب ال يزور املوقع إال                
سـعادة  .   مثالًال حيصل العامل إال على مسكن كالبندول        مرةً واحدة يف األسبوع و    

والوزارة كذلك مل تقصر يف هذا اجلانب ولكين وددت أن أحذر وخاصـةً يف              الوزير  
هذه الفترة ألن هذا املوضوع ككرة الثلج سوف يكرب وهذه املسألة تؤرق كل دولة               

 ١٥بد مـن تـوفري     من دول جملس التعاون ؛ ألن عدد العمال يشكل األغلبية ، واآلن ال            

ـ      احلقوق واحلماية واحلد األدىن من اإلنسانية و       ساوي األجر العادل للعمل أو األجر امل
هناك مسائل عديدة ذا الشأن ولكنين على ثقة بأن سعادة الوزير سوف            . للعمل هلم   

يتخذ خطوات عملية ذا االجتاه ، لكن البد من تكثيف الرقابة واإلجراءات وتفعيل             
قوانني ، خاصةً أننا مطالبون من اتمع الدويل ومنظمات حقوق اإلنسان         القرارات وال 

 ٢٠ومنظمة العمل الدولية وسوف يكون لدينا مكتب ملنظمة االجتار بالبشر وسوف يكون 

واليت سوف ترصد هذا املوضوع ، وجيب علينـا وقـف    United Nation تابعا لـ
إن املوضـوع ال يتعلـق      . شكاهلا  عملية االجتار بالبشر مثل الرقيق والعبودية وكل أ       

باحلكومة فقط بل إنه موضوع جمتمعي والكثري من أصحاب العمل يقومون بـدورهم   
من التوعية واالهتمام بالعمال وإنين على ثقة بأن مجيع األطراف سوف تساهم ـذا              

 ٢٥ .  املوضوع ، وشكرا 

  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ١٨(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

نشكر سـعادته علـى حـضوره       . ب  شكرا ، سعادة الوزير ليس لديه تعقي      
وأود الترحيب بالوفد الطاليب املوجود يف الشرفة اليمىن وهو من طلبة      . وإجابته الوافية   

. وطالبات مدرسة القلب املقدس ، فأهالً وسهالً بكم يف جملس الشورى وحياكم اهللا              
 ٥علـى  د التايل من جدول األعمال واخلاص بأخذ الرأي النـهائي           ننتقل اآلن إىل البن   و

م بشأن محاية   ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٢(من القانون رقم    ) ١٣(مشروع قانون بتعديل املادة     
م ،  ٢٠٠٧لسنة  ) ٨٠(حقوق املؤلف واحلقوق ااورة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم          

وقد وافق الس على هذا املشروع يف جمموعه يف اجللسة السابقة ، فهل يوافق عليـه                
  بصفة ائية ؟

  ١٠ 

  )فقةأغلبية موا(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول  . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية

 ١٥األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
وأطلب من األخت . م ١٩٧٦لسنة ) ١١(م الصادر باملرسوم بقانون رقم واألمن العا

  .مسرية رجب مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل 
  

 ٢٠  :العضو مسرية رجب 

  بدايةً أطلب تثبيت التقريـر ومرفقاتـه يف املـضبطة ،            سيدي الرئيس ،     شكرا
  .وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
ا ، هل يوافق ا٢٥  لس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة ؟ شكر 

  

  )أغلبية موافقة(
  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ١٩(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 

  

   )٨٥صفحة / ١انظر امللحق (
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
تفضلي األخت مقـررة    . سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون        

  .اللجنة 
  

 ١٠  :العضو مسرية رجب 

حيـث مت اسـتعراض     تدارست اللجنة مشروع القانون     ،  سيدي الرئيس   شكرا  
أعضاء اللجنة واملستشارين القانونيني ،     اإلخوة  وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل        

واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الـشورى            
مة املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية ، وقد استمعت         والذي جاء مؤكدا لسال   

 ١٥اللجنة إىل مرئيات كل من اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية ، واهليئة العامة لصندوق             

التقاعد ، ووزارة الدفاع ، ويف ضوء تلك الدراسة وآراء اجلهات ذات العالقة ، فـإن                
قانون بعد إعادة صياغة املـادة األوىل مـن         اللجنة ترى أمهية املوافقة على مشروع ال      

من قانون تنظيم معاشات ومكافـآت التقاعـد        ) ٢٨(املشروع املتعلقة بتعديل املادة     
لسنة ) ١١(لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم         

 ٢٠ التعديالت م ، وذلك على ضوء مرئيات اهليئة العامة لصندوق التقاعد مع بعض       ١٩٧٦

على شريطة أن   "اجلزئية عليها مبا حيقق مصلحة أبناء البنت وبناا ، وذلك حبذف عبارة           
من املادة ، وذلك لتغطية كل حاالت عدم قدرة    ) ب(يف البند    "يكون والدهم متوفيا و   

األب على إعالة أبنائه وبناته بالوفاة أو بأي حالة أخرى ، حبيث تصبح املادة املذكورة               
 أبناء االبن وبناته ينتقل إلـيهم نـصيب   -أ  " :عادة صياغتها على النحو التايل بعد إ

ـًا أو توىف بعد استحقاق املعاش                  ٢٥. أبيهم يف املعاش املستحق له عن أبيه إذا كان متوفي

 أبناء البنت وبناا ينتقل إليهم نصيب أمهم يف املعاش املستحق هلا عن أبيهـا إذا                -ب  
 بعد استحقاقها املعاش ، على أن يثبت اعتمادهم يف معيشتهم           كانت متوفاة أو توفيت   

 يـصرف  -ج. عليها قبل وفاا مبوجب شهادة تصدر من وزارة التنمية االجتماعيـة    



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٠(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

ـًا للشروط ويف احلدود املبينة      ) ب(و  ) أ(املعاش املذكور يف البندين      من هذه املادة وفق
ناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة        ويف ضوء ما دار من م      .  "يف املادتني السابقتني  

املوافقة على مشروع قانون بتعـديل       -:  ، فإن اللجنة توصي مبا يلي      مشروع القانون 
بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين          

 ٥ -  .م من حيث املبـدأ    ١٩٧٦لسنة  ) ١١ (واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم     

املوافقة على توصيات اللجنة بتعديالت نصوص املشروع علـى النحـو املوضـح يف              
  .  ، وشكرا اجلدول املرفق

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  
   :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة

حيث املبدأ جيب أن نتخذ     شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، من           
 لقـد  .القرار يف ضوء وجود املعلومات أي أن نتخذ القرار مع عدم وجود الـضبابية      

 ١٥اختذنا الكثري من القرارات بالنسبة لصندوق التقاعد وبالنسبة هلذه الصناديق من غري أن             

قد رفعت هذا األمر يف قانون سـابق وقـد كانـت            وتكون هناك دراسة اكتوارية ،      
قامتة وقيل يل بأن هنالك دراسات أخـرى ولكننـا مل           دراسة  اليت قدمت لنا    الدراسة  

 اختـذنا  إنن يف املستقبل عما سيحصل هلذا الـصندوق    ونستلمها ، الشك أننا مسئول    
  . قرارا يف غياب الدراسات االكتوارية ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
دير العام املـساعد لـشئون      شكرا ، تفضل األخ عبداللطيف أمحد الزيانـي امل       

  .التقاعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعي 
  

 ٢٥   :ساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعياملدير العام امل

شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أصحاب السعادة األعـضاء ،              
 بأن اهليئـة العامـة للتـأمني        بالنسبة ملا ذكره سعادة الدكتور الشيخ علي آل خليفة        



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢١(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

االجتماعي ومبسماها اجلديد قد انتهت من إعداد الدراسة االكتوارية اجلديدة وحنـن            
 على جملسكم ابصدد طرحها على جملس اإلدارة اجلديد يف حالة تشكيله ومن مث طرحه        

أن يكـون   " أما بالنسبة ملا انتهت إليه جلنة اخلدمات خبصوص حذف          . املوقر الحقًا   
املعاش  يستحقون   الأن أبناء البنت وبناا     اخلدمات   للجنة   ناقد شرح و . "  متوىف باأل

 ٥أن يكون األب    وهي   ألم يف كنف جدهم ، وبالتايل لو حذفت هذه العبارة من املادة           

 األب بعد عشر سنوات أو عـشرين      اإلعالة ولكن لو تويف   أساس   وصارت على    متوىف
 . توسع كبري يف االسـتحقاق       املعاش ؟ فبذلك  ء  سنة من وفاة األم فهل يستحق األبنا      

طبعا قوانني التقاعد وخرباء التأمني االجتماعي حيذرون من توسيع قاعدة املـستحقني            
وبالتايل نرى أن تتم العبارة كما مت االتفاق عليها يف جلنة اخلدمات وأن تكون املـادة                

 ١٠أبناء البنـت   : " التايل  كما جاءت من اهليئة العامة لصندوق التقاعد وهي على النحو           

وبناا ينتقل إليهم نصيب أمهم يف املعاش املستحق هلما عن أبيهما إذا كانت متوفية أو               
توفيت بعد استحقاق املعاش على شريطة أن يكون والدهم متوفيا ويثبت اعتمادهم يف             

، " معيشتهم عليها قبل وفاته مبوجب شهادة تصدر من وزارة التنميـة االجتماعيـة              
  .كرا وش

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  

   :العضو السيد حبيب مكي
 ٢٠ بصدد الرد ننا مل نصل إىل مناقشة املواد مادةً مادة ولكنين          إشكرا معايل الرئيس ،     

 إنين متفهم وأقدر وجهة نظر اهليئة العامة للتأمني       .على سعادة األخ عبداللطيف الزياين      
 يف معظم األحيان ال يكون األب فقط هو العائل          هأؤيد توصية اللجنة ألن   . جتماعي  اال

   إن حذف هذه العبارة     .رمبا يكون األب موجودا ولكن ليس لديه القدرة على اإلعالة           
سوف تكون عقبة ألنه رمبا يكـون الوالـد         " على شريطة أن يكون والدهم متوفيا       " 

٢٥ إن وضع هذا . بإعالة العائلة  وإمنا األم هي اليت تقوم    ل  و ليس هو الذي يع    ه لكن اموجود 

  ويكون عائقًا أمام االستحقاق ، فلذلك أؤيد مارمت إليه اللجنـة ،          ذلك  الشرط ينفي   
  . وشكرا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٢(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ صادق الشهايب 

  

  :) ًسائال( العضو صادق الشهابي
 ٥  أن اإلخوة األعضاء قـد دخلـوا يف مناقـشة           شكرا سيدي الرئيس ، إنين أجد     

  املواد ، فهل بدأنا مبناقشة مواد املشروع ؟
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:   
ال ، مل نبدأ مبناقشة املواد إمنا حنن يف املناقشة العامة ، لكـن األخ عبـداللطيف                 

 ١٠لك ، واألخ السيد    الزياين قد بدأ مبناقشة املواد مباشرةً ومل يكن بودي أن أوقفه عن ذ            

 ، فهل لديك أية مالحظـات        الزياين حبيب مكي علّق على ما أبداه األخ عبداللطيف       
   ؟مشروع القانونعلى 

  
   :العضو صادق الشهابي

 ١٥  . ، وشكرا ال سيدي الرئيس ، إمنا لدي مالحظات على مواد املشروع 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . آل خليفة الدكتور الشيخ علي األخ شكرا ، تفضل 
  

 ٢٠   :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس ، إذا كانت هناك دراسة اكتوارية ، فهل من ناحية املبدأ أن          
 الـس  على أمتىننواصل املناقشة يف مشروع القانون أم نطلب الدراسة قبل املناقشة ؟         

ل على نـسخة مـن      تأجيل مناقشة املشروع بقانون إىل أن حنص      للتصويت  يطرح  أن  
  . وشكرا ،  الدراسة االكتوارية

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
هل ستكون أحرص من اإلخوة يف      آل خليفة   الشيخ علي   الدكتور  األخ  شكرا ،   

  اهليئة على هذا الصندوق ؟ 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٣(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

   :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة
  ... ما الذي سيحصل للصندوق حنن الذين نقرر

  
  :ــــس الرئيـــــــــــ
 ٥ بقانون وقد جاء من احلكومة وإنين متأكـد         ا مشروع بقانون وليس اقتراح    هذا

  بأم قد درسوا املشروع وإننا دائما وباسـتمرار نـسمع بتحـذيرهم مـن زيـادة                
االمتيازات ، ففي تصوري بأن هذا املشروع بقانون مدروس وال أعتقد أن احلكومـة              

يدة ، فلماذا نطالب بالتـصويت علـى        دراسته دراسة ج   تعرض أي مشروع إال بعد    
  أن تأتينا الدراسة ؟  إىلتأجيل املناقشة 

  ١٠ 

مقاطعا(العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
ً

(:   
 إنكم تطالبوننـا    ؟إننا أصحاب القرار ، فكيف نتخذ قراراً يف غياب املعلومات           

  .حيح قرار مع عدم وجود املعلومات ، وأعتقد بأن هذا الشيء غري صالبأن نتخذ 
  

  ١٥ 

  :) ًمتسائال(الرئيـــــــــــــــس 
   للتصويت إىل أن تأيت     مشروع القانون هل اقتراحك هو أن نطرح تأجيل مناقشة        

  الدراسة ؟
  

جميبا(العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
ً

(:   ٢٠ 

  . هذا هو اقتراحي ، نعم سيدي الرئيس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  الدكتور الشيخ علي آل خليفة ؟األخ هل يوافق الس على اقتراح 

  ٢٥ 

  )أغلبية غري موافقة ( 
  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٤(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  هل هناك مالحظات أخرى ؟ إذن نواصل مناقشة املشروع بقانون ، 

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟ 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٠ :ــــــــــــــــس الرئيـ

  وننتقل إىل مناقشة مواده مـادة       . إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ      
  . مادة ، تفضلي األخت مقررة اللجنة 

  

 :العضو مسرية رجب 

 ١٥  .  باملوافقة على نص الديباجة كما جاء من احلكومة توصي اللجنة. الديباجة 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  على الديباجة ؟ هل هناك مالحظات 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على الديباجة ؟ 
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . وننتقل إىل املادة األوىل ، تفضلي األخت مقررة اللجنة . إذن تقر الديباجة 
  

 ٣٠ :العضو مسرية رجب 

 جملس النواب على أن يتم      املوافقة على تعديل  بعدم   نةتوصي اللج . املادة األوىل   
 أبناء االبن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم        – أ    ":إعادة صياغة املادة على النحو التايل       



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٥(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 -ب. يف املعاش املستحق له عن أبيه إذا كانت متوفيا أو توىف بعد استحقاق املعـاش                
 املعاش املستحق هلا عن أبيها إذا كانـت         أبناء البنت وبناا ينتقل إليه نصيب أمهم يف       

متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها املعاش ، على أن يثبت اعتمادهم يف معيشتهم عليهـا       
 يصرف املعـاش  –ج  . قبل وفاا مبوجب شهادة تصدر من وزارة التنمية االجتماعية          

 ٥املبينة يف املادتني من هذه املادة وفقًا للشروط ويف احلدود   ) ب(و) أ(املذكور يف البندين    

   " .السابقتني 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .  تفضل األخ صادق الشهايب هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  ١٠ 

   :العضو صادق الشهابي
هـو  موضـوع املناقـشة     :  الرئيس ، يف املادة األوىل ، البند ب          سيديشكرا  

صيب أمهم يف املعاش املستحق هلـم       قل إليهم ن  تأبناء البنت وبناا حبيث ين    " استحقاق  
عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها املعاش على أن يثبت اعتمادهم يف               

 ١٥" . معيشتهم عليها قبل وفاا مبوجب شهادة تصدر من وزارة التنميـة االجتماعيـة              

للوايت  الرئيس ، صحيح أن وزارة التنمية االجتماعية لديها الباحثات املؤهالت ا           سيدي
يقمن بالبحث األسري ، ولكن هذا كان قبل أن تتمكن اهليئة من تعـديل كوادرهـا              
احلالية اليت متكنها من القيام ببحث هذه احلاالت وإثبات احلاجة إىل املعاش التقاعـدي             

 اهليئـة العامـة     -وأطلب من اإلخوة يف اهليئة العامة للتأمني االجتمـاعي          ،  املستحق  
 ٢٠ذه  أن يفيدوننا بإمكانية قيام اهليئة العامة للتأمني االجتماعي -ا لصندوق التقاعد سابقً  

        من وزارة التنمية االجتماعية    ا سابقً ااملهمة ؛ ألنين أعلم أن هناك مراسالت سابقة وطلب 
بأن تقوم اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ذه املهمة نظرا لتوافق الكوادر املؤهلة لديها             

 أن أمسع رأي اإلخوة يف      وأرجو. وجود يف النص األصلي للقانون      للقيام بذلك وهو م   
 يف ايتها حبيث تقرأ ١ إذا كانت اهليئة وافقت على تعديل البند ب من املادة          عمااهليئة  

 ٢٥  .، وشكرا " صدر من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي تمبوجب شهادة " كالتايل 

  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . األخ السيد حبيب مكي شكرا ، تفضل
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، مداخليت شكلية وتنظيمية ، مبا أن املادة األوىل هي صلب              

املوضوع يف املشروع وهلا ديباجة وتندرج حتتها ثالث مواد ، فيجب مناقشة الديباجة             
  .أوالً مث ننتقل إىل مناقشة املواد األخرى ، وشكرا 

  
 :ـــــــــــــــس الرئيــ

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 

  
 :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، ال مانع من أن يتم التصويت على الديباجة أوالً إذا كانت        
وبعد ذلك يتم االنتقال إىل مناقشة النصوص البديلة للمواد الـسابقة           هلا  هناك مناقشة   
 ١٥  . مادة ، وشكرا  املشروع مادةًاملوجودة يف

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 تتفضلي األخ . شكرا ، إذن سنصوت على الديباجة مث ننتقل إىل مناقشة املواد            
  .مقررة اللجنة 

  ٢٠ 

 :العضو مسرية رجب 

 كما جاءت مـن  ١ باملوافقة على ديباجة املادة     توصي اللجنة  . ١ديباجة املادة   
  .احلكومة

  

 ٢٥ :ــــــــــــس الرئيـــــ

  ؟ ١املادة هل هناك مالحظات على ديباجة 
  

  )تال توجد مالحظا(



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٧(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  ؟ ١املادة هل يوافق الس على ديباجة 
  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

فضلي  بندا بندا ،  ت     هاسنناقشو ،   ٢٨وننتقل إىل املادة    .  ١املادة  إذن تقر ديباجة    
  .األخت مقررة اللجنة 

  

 ١٠ :العضو مسرية رجب 

 عن  أبناء االبن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم يف املعاش املستحق له          " : البند أ   
  " . بعد استحقاق املعاش أبيه إذا كان متوفيا أو توىف

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٥  . املبارك هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ الدكتور ناصر
  

 :العضو الدكتور ناصر املبارك 

شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أنبه إىل خطأ لغوي تكرر يف املشروع األصلي              
  .، وشكرا  " متوىف" ، والصحيح هو " متوفيا " ويف التعديالت أيضا وهو يف كلمة 

  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

رى أن نترك األمر للمـصححني      شكرا ، ال نريد أن ندخل يف جدل لغوي ، وأ          
  هل هناك مالحظات أخرى ؟. اللغويني يف األمانة العامة لكي ينظروا يف الكلمة 

  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على هذا البند ؟
  

 ٣٠  )أغلبية موافقة(

  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٨(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .د التايل ، تفضلي األخت مقررة اللجنة وننتقل إىل البن. إذن يقر هذا البند 
  

 :العضو مسرية رجب 

 ٥البنت وبناا ينتقل إليهم نصيب أمهم يف املعاش املستحق هلـا           أبناء  " : البند ب   

عن أبيها إذا كانت متوفاة أو توفيت بعد استحقاق املعاش ، على أن يثبت اعتمـادهم          
   " . وزارة التنمية االجتماعيةيف معيشتهم عليها قبل وفاا مبوجب شهادة تصدر من

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٠  .هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضلي األخت وداد الفاضل 
  

 :العضو وداد الفاضل 

ملاذا أضافت العبارة األخرية يف هذا البند ؟    : شكرا سيدي الرئيس ، سؤايل للجنة       
 جملس النواب ؟    جاء من أي شرط كما    وملاذا قيدت اللجنة هذا البند ومل تضعه بدون         

 ١٥  .وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي رئيسة جلنة اخلدمات 
  

 ٢٠ :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

رأي اهليئة  غرينا يف العبارة اليت جاءت من جملس النواب و        شكرا سيدي الرئيس ،     
وحنن نعتذر عـن     - متوىفن على شريطة أن يكون األب       العامة لصندوق التقاعد كا   

قد  ألن األب أحيانا -اخلطأ اللغوي وكان من املفترض أن نتدارك هذا اخلطأ يف اللجنة      
  يكون غري متوىف ولكنه قد يكون عاجزا أو متنصالً تاركًـا أوالده واألم هـي الـيت                 

 ٢٥ه على الصرف علـى      حىت مع وجود األب وعدم قدرت       الشرط هلم ، فنحن حذفنا   وتع

أبنائه ألن األبناء يعتمدون يف معيشتهم على األم ، ونريد أن نثبت أنه حىت مع وجود                 
. هلم فوضعنا هذا الشرط األخري وهو إثبات الـشهادة      واألب هناك أم فعالً هي اليت تع      

ىل اهليئة العامة للتأمني االجتماعي وهو هل       إكان هناك سؤال من األخ صادق الشهايب        



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٢٩(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

هليئة القدرة على أن تقوم ذه املهمة أم نتركها لوزارة التنميـة االجتماعيـة ؟               لدى ا 
اللجنة ليس لديها مانع إذا كانت اهليئة العامة للتأمني االجتماعي لديها القدرة على أن              ف

  .تصدر هذه الشهادة ، وشكرا 
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

ملدير العام املساعد لشئون التقاعد     شكرا ، تفضل األخ عبداللطيف أمحد الزياين ا       
   .للتأمني االجتماعيباهليئة العامة 

  
  :للتأمني االجتماعياملدير العام املساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة 

 ١٠ يف  دخـويل شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أوالً أعتذر عـن              

بالنسبة ملا ذهبت إليه اهليئة العامـة  . ة ها للمناقشمناقشة املواد يف املرة األوىل قبل طرح      
  لصندوق التقاعد يف تعديل املادة فمازالـت اهليئـة تـصر علـى أن يكـون األب                 

 يترك  لكي ال "  أو عاجزا    متوىف"  ، وإذا كان جملس الشورى يرى إضافة عبارة          متوىف
 ؛ فال ضري     إىل أوالدها  هاينتقل نصيب بعد وفاة األم أن     اال حىت بعد مضي فترة طويلة       

 ١٥بالنسبة ملا ذكره األخ صـادق الـشهايب   . لدى اهليئة واألمر راجع إىل جملسكم املوقر    

جراء البحث االجتماعي عن طريق اهليئة فقد استلمنا خطابا مـن سـعادة             إخبصوص  
وزيرة التنمية االجتماعية الدكتورة فاطمة حممد البلوشي تطلب فيه من اهليئة أن تقـوم        

حىت مـع وجـود   جتماعي نظرا لعدم وجود الكوادر يف الوزارة ، و      جراء البحث اال  إب
، وقام معايل وزير املالية     بقانون التقاعد   بشكل قانوين   وملمة  هي غري مؤهلة    فالكوادر  

 ٢٠ اهليئة العامـة  -بالرد على سعادا ووافق على أن تقوم اهليئة العامة للتأمني االجتماعي     

 عنـدما طرحنـا هـذا       ناحث االجتماعي ، لكن   بإجراء الب  -لصندوق التقاعد سابقًا    
صرف التقاعد  حبجة كيف تقوم اهليئة ب     ذلكاملوضوع على جملس النواب اعترض على       

 البحث االجتماعي يف نفس الوقت ؟ اهليئة العامة للتأمني االجتمـاعي لـديها              وإجراء
 إىل   البحث االجتماعي ، واألمـر راجـع       بإجراءالقدرة ولديها اجلهاز املؤهل للقيام      

 ٢٥  .جملسكم املوقر ، وشكرا 

  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٠(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

علـى  شكرا ، معىن كالمك أن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي لديها القـدرة             
 البحث االجتماعي ، ولكن هناك تضارب يف العملية ألن اهليئة           وإجراء الشهادة   إصدار

 أن تبقى املـادة     حتبذهل  ف ، نفسهصدر الشهادة يف الوقت     بإهي اليت ستقوم بالتنفيذ و    
 ٥؟ تفـضل   هذه الشهادات    من اللجنة بأن تصدر وزارة التنمية االجتماعية         جاءتكما  

للتـأمني  األخ عبداللطيف أمحد الزياين املدير العام املساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة         
  .االجتماعي 

  
  : االجتماعيللتأمنياملدير العام املساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، الكتاب الوارد من سعادة وزيرة التنمية االجتماعية ذكر            

  .أن جهاز البحث االجتماعي يف الوزارة غري قادر على إجراء هذه البحوث 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  إذن ما هو احلل ؟
  ١٥ 

  :الجتماعيللتأمني ااملدير العام املساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة 

أن يقوم قسم البحث االجتماعي يف اهليئة العامة للتـأمني االجتمـاعي            هو  احلل  
  .هذا بعد موافقة جملسكم الكرمي ، وشكرا وجراء البحوث ، بإ

  
 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، اقتراح اهليئة العامة للتأمني االجتماعي هو أن تقوم اهليئة بإصدار هـذه              
  .لي األخت الدكتورة ية اجلشي رئيسة جلنة اخلدمات تفض. الشهادات 

  
 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، ليس لدينا مانع لكن ما فهمته من كالم األخ عبداللطيف              

 ذا العمل ، ويف نفس الوقـت       أن يقوموا أمحد الزياين هو أنه ليس لديهم القدرة على         



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣١(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

يف الوقـت   هي اجلهة اليت تقوم بالدراسة      وهة املنفذة   قد يكون هناك تضارب ألا اجل     
  ... نفسه 

  

موضحا(الرئيـــــــــــــــــس 
ً

: ( 

ا ، اهليئة لديها القدرة لكن وزارة التنمية االجتماعية هـي             كالمك٥ ليس صحيح 

  .اليت ال متلك القدرة 
  

 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

دة من أي جهة وتكـون معتمـدة ،         إذن ليس لدينا مانع ، املهم أن تصدر شها        
 ١٠  . وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس

  .شكرا ، إذن البد أن يعدل هذا البند ، تفضلي األخت مقررة اللجنة 
  

 ١٥ :العضو مسرية رجب 

مبوجب شـهادة   "  العبارة األخرية إىل عبارة      تغيريشكرا سيدي الرئيس ، أقترح      
  .، وشكرا " تصدر من اجلهة املختصة 

  

 :لرئيـــــــــــــــــس ا

 ٢٠تفـضل  .  اتفقوا على مقترح معني قبل أن نصوت على البند           شكرا ، على كلٍ   

  .األخ السيد حبيب مكي 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

بالنسبة ملا تفـضل بـه األخ       : األوىل  : شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظتان       
     ٢٥فهذا مردود عليه   ؟  تصدر الشهادة   ن هي اجلهة اليت     عبداللطيف أمحد الزياين يف قوله م 

  ، ألن هذه املادة عدلت من قبل اهليئة العامة لصندوق التقاعد ، وهي الـيت أضـافت                 
يف هذا البند ، فإذا كان      " مبوجب شهادة تصدر من وزارة التنمية االجتماعية        " عبارة  

 وداد فهمت مـن سـؤال األخـت   : النقطة الثانية . لديها تغيري فهذا راجع إىل اهليئة   
ملاذا وضع شرط إثبات الشهادة العتماد األوالد يف معيشتهم على أمهم  : الفاضل التايل   



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٢(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

قبل وفاا ؟ وملاذا وضع هذا الشرط يف انتقال نصيبهم ؟ وملاذا مل يوضع هذا الـشرط                 
  أن من ينفق علـى األوالد      -حىت شرعا    -عند وفاة األب ؟ املعروف لدينا يف اتمع         

ب وال حيتاج إىل إثبات ، لكن األم إذا كانت هي اليت تعول وتنفق على       ويعوهلم هو األ  
إىل شهادة ، أعتقد أن هذا هو الرد على سـؤال األخـت وداد           األمر  األوالد فيحتاج   

 ٥  .الفاضل ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
  

 ١٠ :العضو وداد الفاضل 

س ، أنا مازلت مصرة على ضرورة حذف العبارة اليت تقول يف  شكرا سيدي الرئي  
هنـاك الكـثري مـن      : أوالً  : حالة وفاة األم البد من إثبات الشهادة ، لعدة أسباب           

أعتقـد أن وزارة التنميـة      : ثانيا  . األمهات يصرفن على البيوت والكل يعرف ذلك        
جود الكـوادر ، بـل      االجتماعية اعتذرت عن إجراء البحث االجتماعي ليس لعدم و        

 ١٥إىل حد اآلن وزارة . لديها الكثري من الكوادر ولكن لصعوبة إثبات ذلك فهي اعتذرت    

ن هي اجلهـة     على م  للتأمني االجتماعي ليستا متفقتني   التمنية االجتماعية واهليئة العامة     
نصيبهم من  إليهم  قل  ت ين لن أن األوالد    لشهادة ؟ وجود هذا الشرط معناه     اليت ستصدر ا  

أقترح حذف العبـارة    .  ألنه البد أن ينتظروا وجود هذه الشهادة         ؛ألم طوال حيام    ا
  . هذا البند ومترير املقترح بدوا ، وشكرا مناألخرية 

  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ محد النعيمي 
  

 :العضو محد النعيمي 

 ٢٥هذا البند فأنا أقول مادام أنـه       شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفقرة األخرية من         

 بشهادة من وزارة التنمية االجتماعية ؟ أي ايأتوبأن حق لأليتام أو للورثة فلماذا نتعبهم 
 أرى أن هذه العبارة فيها قـصور وجيـب   .طلب حق من حقوقهم يف جنعلهم يعانون   

  .حذفها ، وشكرا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٣(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .يب شكرا ، تفضل األخ صادق الشها
  

 :العضو صادق الشهابي 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، بعد مداخلة اإلخوان أعتقد أنه جيب أن نسمع رأي اهليئة              

 اجلهة املختصة ، فيجـب أن  ألن هناك غموضا إذا مل حندد  العامة للتأمني االجتماعي ،     
  .  العبارة األخرية ، وشكرا تلغىحتدد اجلهة أو 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

١٠ا ، تفضل األخ عبداللطيف أمحد الزياين املدير العام املساعد لشئون التقاعد            شكر 

   .للتأمني االجتماعيباهليئة العامة 
  

  :للتأمني االجتماعياملدير العام املساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة 

 الفقرة التالية من الرسالة الواردة من وزارة التنميـة  أشكرا سيدي الرئيس ، سأقر 
 ١٥وبعد االطالع على جتارب عدد من الدول اخلليجية والعربية يف مثـل            : " الجتماعية  ا

هذا املوضوع وجدنا أن وزارة التنمية االجتماعية ال تقـوم بالبحـث االجتمـاعي              
 كـوادر   إىل وجـود  أن هذا العمل حيتـاج      وخاصة  للمستحقني للمعاش التقاعدي ،     

ا الدراية التامة مبـواد القـانون       متخصصة يف قسم البحث االجتماعي ، ويكون لديه       
ونظرا لعدم دراية مـوظفي وزارة      . وكيفية تنفيذه والتعامل مع السادة املؤمن عليهم        

 ٢٠التنمية االجتماعية بقوانني اهليئة واالختالف فيه لعدم إضافة أعباء مالية تتحملها اهليئة ،            

 مـن  ساين ولـيس خالل تقييم اجتماعي وإنمن حيث إن حتديد االستحقاق حاليا يتم  
 وعندما طرحنـا    .، وبالتايل هذه شهادة من وزارة التنمية االجتماعية         " جانب قانوين   

 هذا الرد ، ورد معايل وزير املالية يوافق على مقتـرح            بناًء على  ههذا املوضوع طرحنا  
سعادة وزيرة التنمية االجتماعية ، ولكن عندما طرحنا املوضوع على جملس النواب مل             

 ٢٥ ألنه يريد جهة حمايدة جتري البحث االجتماعي ، واهليئة العامـة للتـأمني              هييوافق عل 

االجتماعي لديها الكوادر املتخصصة للقيام بالبحث االجتماعي على أكمـل وجـه ،    
  .     وشكرا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٤(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي رئيسة جلنة اخلدمات 
  

 :ة بهية اجلشي العضو الدكتور

 ٥ العبارة األخرية ؟ خبصوص إضافة شكرا سيدي الرئيس ، ال أريد أن أكرر الكالم          

 أو  متـوىف ألن األصل هو اعتماد األوالد يف معيشتهم على األب ، فإذا كـان األب               
هلم ، حىت اهليئة    وهلم ونريد أن نثبت بالفعل أن األم هي اليت تع         وعاجزا فاألم هي اليت تع    

دوق التقاعد حتتاج إىل إثبات بأن األم بالفعل مع وجود األب العاجز هـي              العامة لصن 
وزارة التنمية االجتماعية ليس لديها كوادر مؤهلـة  أن لكن مسألة . ل األسرة   واليت تع 

ـ               ١٠ وزارة تتفهم يف قانون التقاعد فأنا أستغرب صراحة مساع هذا الكـالم ، وإذا كان

فهم يف القوانني فيجب أن توفر هذه الكوادر إذا         التنمية االجتماعية ليس لديها كوادر ت     
ليس لدينا إمكانية وليس لـدينا      إنه  هذه املهمة ، لكن ال جيوز أن نقول         إليها  أوكلت  

طلب قد  وإذا كان جملس النواب     . كوادر تفهم يف القانون لذلك ال نقوم ذه املهمة          
ايدة ؟ ليس هناك جهـة  جهة حمايدة فنحن نطلب أيضا جهة حمايدة ، من هي اجلهة احمل     

 ١٥حمايدة غري وزارة التنمية االجتماعية ، فيجب إذن على وزارة التنمية االجتماعيـة أن              

 ذه اهلمة وتوفر الكوادر املؤهلة والقادرة على القيام ـذه           وتضطلعتقوم ذا العمل    
  .املهمة مبوجب هذا القانون ، وشكرا 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .ألخ حممد هادي احللواجي شكرا ، تفضل ا
  ٢٠ 

 :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، كنت أمتىن على اإلخوان يف اللجنة املوقرة توضيح الفرق             
 أجد فرقًا جوهريا يـستدعي هـذا        فلمبني تعديلهم املقترح وتعديل جملس النواب ،        

ن وتايل يقـع املـستحق    التفصيل وهذا التعقيد الذي قد خيلق تعقيدات يف التطبيق وبال         
 ٢٥ضحية هذا التعقيد وهذا التفصيل ، فإذا مل يكن هناك فرق جوهري أقترح اإلبقاء على               

  .النص كما ورد من جملس النواب ، وشكرا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٥(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شـئون جملـسي              
  .الشورى والنواب 

  

 ٥ :لسي الشورى والنواب وزير شئون جم

 وهـي جهة معينة مسئولة عن تنفيـذه   يف القانونيوجد شكرا سيدي الرئيس ،    
اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ، لكن إقحام وزارة أخرى يف تنفيذ أمر قـد يكـون                

حنن نعتقد أن . كون يف مصلحة املستفيدين من هذا املوضوع  ييوميا قد ال    عليه  الطلب  
 أخرى يف هـذا      أو جهة  على القيام ذا الشيء ، وال داعي إلقحام وزارة        اهليئة قادرة   

 ١٠صـحيح  إىل أنه ال داعي لذكر العبارة األخرية وهذا          اإلخوانأشار بعض    .املوضوع  

  بالفعـل  واجبها األساسي هو   هذا   ئة العامة للتأمني االجتماعي ألن    اهليرأي  يتفق مع   و
جزء مـن عملـها     ألن هذا   ر املتعلقة م    لتأكد من املستفيدين ومن مجيع األمو     وهو ا 

 أخرى قد   اتاألساسي اليت تقوم به ، لكن إعطاء املوضوع إىل جهات أخرى أو وزار            
هة معينة هي   جبال تتعاون معهم وتقول إن هذا ليس من اختصاصها ، فالقانون مكلف             

 ١٥  .  صاحبة االختصاص يف ذلك ، وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

سرنا عليه هو أن اجلهة التنفيذية امللزمة بتطبيق القانون هي اليت تصدر          ما   شكرا ، 
  القرارات التنفيذية للتنفيذ ، فلماذا ننقله يف هذا املوضوع إىل وزارة أخرى غري معنيـة               
 ٢٠به ؟ فللتذكري كل القوانني تنص على أن على الوزير املختص أن يـصدر القـرارات                

نون ، مما يعين أن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي هـي           التنفيذية الالزمة لتنفيذ هذا القا    
  .تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس . اليت ستقوم بإصدار مثل هذه القرارات 

  
 :املستشار القانوني للمجلس 

 ٢٥يف حاالت مماثلة سابقة مت النص على أن الشهادة تصدر          ،  سيدي الرئيس   شكرا  

اهليئة العامة   وأك مبعرفة اهليئة العامة لصندوق التقاعد       من وزارة التنمية االجتماعية وذل    
  للتأمني االجتماعي وأُدرج هذا الشرط هنا بأن الشهادة تـصدر مـن وزارة التنميـة               



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 هذا الشرط فمعىن ذلك أن القانون نفسه        عناالجتماعية ، فإذا كان يراد التحول اآلن        
جتماعية يف حـاالت ، ويف      ستكون فيه نصوص تتطلب الشهادة من وزارة التنمية اال        

حاالت أخرى تتطلبها من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ، ومع ذلـك إذا مـا رأى                
الس املوقر أن تكون الشهادة صادرة من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي فـيمكن أن              
 ٥  يكون النص مبوجب شهادة تصدر من اجلهة املختـصة يف اهليئـة العامـة للتـأمني                

  .ي ، وشكرا االجتماع
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة شكرا ، تفضل 
  ١٠ 

 :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

و  أ متـوىف النص أطلق وجوب الشهادة سواء كان األب        ،  سيدي الرئيس   شكرا  
م أو أمهـام أن      فيجب على األبناء بعد وفاة آبـائه       عاجزا مبعىن أننا إذا أطلقنا األمر     

يقدموا شهادتني شهادة وفاة األب أو عجزه إىل جانب شهادة تثبت اعتمادهم علـى              
 ١٥ أوعاجزا فليس هناك حاجة للشهادة بينما       متوىفأعتقد أنه إذا كان األب      . هذا املعاش   

  .حنن هنا أطلقناها ووضعناها شرطًا أساسيا ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .ضل األخ فيصل فوالذ تفشكرا ، 
  ٢٠ 

 :العضو فيصل فوالذ 

أشكر سعادة املستشار القانوين للمجلـس ألمهيـة دور         ،  سيدي الرئيس   شكرا  
 عاطل من خرجيـي اخلدمـة       أكثر من ألفي  وزارة التنمية االجتماعية ، إذ يوجد اآلن        

 وزارة التنمية االجتماعية توظيفهم وهناك توجيه مـن        االجتماعية ومن املفترض على   
 ٢٥ ٥٠القيادة السياسية بذلك ، مما يعىن أن هذا املوضوع سيأتينا أيضا يف توزيـع الــ                 

فاملراكز اليت تفتح يف احملافظات من أجل معاينة احملتاجني         . غالء املعيشي   الدينارا لعالوة   
  . أدعو إىل توظيف العاطلني ، وشكرا . من صلب ختصص وزارة التنمية االجتماعية 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٧(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :ــــــــس الرئيـــــــــ

  . األخ فؤاد احلاجي شكرا ، تفضل 
  

 :العضو فؤاد احلاجي 

 ٥أعتقد أن املعاش حق لليتامى سواء من جهة األم أو األب           ،  سيدي الرئيس   شكرا  

فتدوير هؤالء اليتامى بني جهات خمتلفة أي بني اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ووزارة             
 لذلك ، ومن املفترض     ياا ؛ ال أعتقد أن هناك داع       دينار ٣٠التنمية االجتماعية من أجل     

أن تقوم ا جهة واحدة وهي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي لوجود احملصلة األوليـة              
واألخرية لالشتراكات لديها حبيث تنظم لوائحها الداخلية لتخليص اليتامى من هـذه            

 ١٠لوماسية والعكس إلحضار شهادات  املعاناة ذهابا وإيابا من مدينة عيسى إىل املنطقة الدب        

  .  أكثر من مبلغ التأمني ، وشكرا سيكلفهم )كسيالت(بريوقراطية ، فإجيار 
   

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . األخت الدكتورة ية اجلشي رئيسة جلنة اخلدمات  يشكرا ، تفضل
  ١٥ 

 :العضو الدكتورة بهية اجلشي 

 متت جتزئتها   فقد ، املادة   ب جتزئة أسباأحببت أن أوضح    ،  سيدي الرئيس   شكرا  
ألن أبناء االبن وبناته خيتلف وضعهم عن أبناء البنت وبناا ، فأبنـاء االبـن وبناتـه                 

أما أبناء البنت وبناا فيعتمدون     ،  يعتمدون يف معيشتهم على أبيهم فلهم حالة خاصة         
 ٢٠   اليت تصرف   على أبيهم ولكن يف حالة العجز أو الوفاة يعتمدون على األم ولذلك هي            

النص األصلي جاء شامالً للجميع وهذا غري صحيح ؛ ألن أبناء االبن وضعهم             . عليهم  
خمتلف عن أبناء البنت ألم أساسا يعتمدون على األب وليس على األم فإذا اعتمـدوا         

 حيتاجون إىل إثبات ذلـك ،       - حالة وفاة األب أو عجزه       -على األم ففي هذه احلالة      
احه لألخ حممد هادي احللواجي من أن اإلخوة النواب جعلوا األمر           هذا ما أردت إيض   

 ٢٥ولكننا أضفنا حالة اعتمادهم يف معيشتهم على األم وهـي          . شامالً وهذا غري صحيح     

  . غري موجودة يف املادة األصلية ، وشكرا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٨(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . األخ صادق الشهايب شكرا ، تفضل 
  

 :العضو صادق الشهابي 

 ٥. آسف ألن هذه املداخلة الثالثة يل على نفس املوضـوع  ، سيدي الرئيس  شكرا  

  اقترح سعادة األخ املستشار القانوين للمجلس أن تكون العبـارة األخـرية يف البنـد               
  مبوجب شهادة تصدر من اجلهة املختـصة يف اهليئـة العامـة للتـأمني              :  " كالتايل  

على هذا املقترح أطلب التـصويت عليـه ،         ، فإذا كانت هناك موافقة      " االجتماعي  
  . وشكرا 
  ١٠ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

هناك عدة مقترحات جيب طرحها حبسب ما وردت فليس هـذا هـو             شكرا ،   
 عليه األخ محد ثنـىاالقتراح الوارد من األخت وداد الفاضل والذي   . رح الوحيد   تاملق

كتفاء مبقدمة املادة يف حالة وفاة األب النعيمي والذي يشترط إلغاء اشتراط الشهادة واال
 ١٥االقتراح الثاين الوارد من األخ حممد هادي احللواجي بتبين ما أقـره جملـس              . أو األم   

  ...فاالقتراح األبعد . االقتراح الثالث هو اجلهة اليت تصدر هذه الشهادة . النواب 
  

مقاطعة(العضو وداد الفاضل 
ً

: ( 

مد هادي احللواجي تبىن ما أقره جملس النـواب         سيدي الرئيس ، اقتراح األخ حم     
 ٢٠  .وهو نفس اقتراحي فأسحب اقتراحي ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . األخ محد النعيمي تفضل .  املوافقة على ما أقره جملس النواب مبعىنشكرا ، 
  

 ٢٥ :العضو محد النعيمي 

أقره جملس النـواب ،     نعم ، القصد هو املوافقة على ما        ،  سيدي الرئيس   شكرا  
  .وشكرا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٣٩(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

وهو املوافقة على ما أقره جملـس  للتصويت نطرح االقتراح األبعد سإذن  شكرا ،   
  .تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس . النواب 
  

 ٥ :املستشار القانوني للمجلس

يت اقترحت التعديل   اهليئة العامة للتأمني االجتماعي هي ال     ،  سيدي الرئيس   شكرا  
فاللجنة حذفت فقـط فقـرة      .  على تعديل جملس النواب      موافقة غري   وهيوالتجزئة  

 وإمنا هناك احتماالت أخرى إلعالة األم قبـل         فقطبسيطة حىت ال يكون شرط الوفاة       
 لذلك حصل هذا التعديل على اقتراح اهليئة العامة للتأمني االجتماعي فاهليئة    ألبناءوفاا  

 ١٠جزأت املادة ، وتعديل اللجنة فقط هو حذف هذه العبارة حىت يكون موضوع هي اليت 

ــؤهالً     ــن م ــاة إذا مل يك ــري الوف ــة غ ــاة ويف حال ــامالً للوف ــة ش   اإلعال
لإلعالة ، أما أن هذا يؤدي إىل التوسيع فاهليئة تستطيع أن تطلب شـهادات متكـررة               

  . ببقاء احلال كما هو وليس يف ذلك توسيع ، وشكرا 
  

 ١٥ :يـــــــــــــــــس الرئ

األخ عبداللطيف أمحد الزياين املدير العام املساعد لشئون التقاعد         شكرا ، تفضل    
   . للتأمني االجتماعيباهليئة العامة 

  
  :للتأمني االجتماعياملدير العام املساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة 

 ٢٠ العامة لصندوق التقاعـد     بالنسبة إىل ما ذهبت إليه اهليئة     ،  سيدي الرئيس   شكرا  

من جتزئة املادة من أجل سهولة التطبيق للهيئة ، فاملقترح الذي فيه التعديل جـاء مـن     
 يف مادة واحدة ، ومن خالل مناقشاتنا مـع          البندينكان يتضمن دمج    وجملس النواب   

جملس النواب طرحنا أن هناك مستحقني البد من إثبات اإلعالة هلم بشهادة من اجلهـة    
ما .  إىل وزارة التنمية االجتماعية أوكله إىل اهليئة وجملس النواب وأوكلنا األمرصة املخت

 ٢٥أحببت ذكره هو أن جتزئة املادة جاءت من اهليئة لسهولة التطبيق وحىت يـتم إثبـات                

  .اإلعالة ألبناء البنت وبناا بشهادة تثبت من اجلهة املختصة ، وشكرا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٤٠(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

نعود إىل االقتراح الذي يدعو إىل تبين ما أقره جملس النـواب ، واهليئـة    ،   شكرا
العامة للتأمني االجتماعي بينت أا ليست مع هذا االقتراح وإمنا هي مع جتزئة املـادة               

  . األخ مجيل املتروك تفضل  . اقترحتكما 
  ٥ 

 :العضو مجيل املرتوك 

ا أعتقد أنه صار لدينا نوع مـن        بعد أن أدلت اهليئة برأيه    ،  سيدي الرئيس   شكرا  
 فقط وليس هناك أي شـرط مـن         حالة الوفاة اخللط ألن البندين مازاال يصران على       
أبناء االبن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبـيهم        : " الشروط األخرى ، فالبند أ ينص على        

 ١٠البند و" . يف املعاش املستحق له عن أبيه إذا كان متوفيا أو توىف بعد استحقاق املعاش               

فليس هناك شرط آخر . إذا كانت متوفاة أو توفيت  : ب ينص على الشيء نفسه وهو       
حىت نقول إن املادة جزئت بسبب عدم الوفاة وإمنا هناك شروط أخرى هلذا االستحقاق    

  فهل التجزئة بسبب ما تفضل به األخ عبدللطيف أمحد         . فليس هذا مذكورا يف البندين      
  .  ذلك فالبد من أن يعدل البندان يف هذه احلالة ، وشكرا الزياين ؟ وإذا كان بسبب

  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 تفضل األخ عبداللطيف أمحد الزياين املدير العام املساعد لشئون التقاعد         شكرا ،   
   .للتأمني االجتماعيباهليئة العامة 

  
 ٢٠  :جتماعيللتأمني االاملدير العام املساعد لشئون التقاعد باهليئة العامة 

املادة كما وردت من جملس النواب ختتلف عما تفضلت         ،  سيدي الرئيس   شكرا  
به جلنة اخلدمات ، حيث إن املادة كما جاءت من جملس النواب تتكلم عن األب واألم            
يف حالة وفاما واستحقاق أبنائهم للمعاش ، أما ما طرحه اإلخوان يف جلنة اخلـدمات   

 كما تفضلت األخت الدكتورة يـة       –ادة على أساس    مبجلس الشورى فهي جتزئة امل    
 ٢٥أن أبناء االبن وبناته ال يتطلب منهم إحضار شهادة إثبات لالستحقاق مـن              –اجلشي  

ه ؤ وأبنـا  متـوىف اجلهة املختصة ألن والدهم يف هذه احلالة إما أن يكون عـاجزا أو              



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٤١(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

اء يف كنف أبـيهم  يستحقون املعاش التقاعدي خبالف األم ففي حالة وفاا يكون األبن     
وليس جدهم فبالتايل يتطلب األمر احلصول على شهادة من اجلهة املختـصة إلثبـات           
اإلعالة ؛ ألن قوانني التقاعد والتامني االجتماعي تقوم على مبدأ اإلعالة وليس علـى              

  . مبدأ االستحقاق بشكله الواسع ، وشكرا 
  ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 طرح ما أقره جملس النواب للتصويت كما طلبـتم أو           :خياران  أمامي  شكرا ،   
إرجاع املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة كي ال نستعجل يف اختاذ قرار قد نندم عليه ،               

   إىل اللجنة ؟ ٢٨ املادة إعادةفهل يوافق الس على 
  ١٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ، تفضلي األخت مقـررة      ٢٩ وننتقل إىل املادة      .تعاد هذه املادة إىل اللجنة    إذن  
 ١٥  .اللجنة 
  

 :العضو مسرية رجب 

  .  باملوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٢٩املادة 
  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

لس على هذه املادة ؟ هل يوافق ا  
  

  )أغلبية موافقة(



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٤٢(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضلي األخت مقررة اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
  

 :العضو مسرية رجب 

 ٥  .  باملوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٣٠املادة 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

   هناك مالحظات على هذه املادة ؟ هل
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على هذه املادة ؟ 
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي رئيسة جلنة اخلدمات . إذن تقر هذه املادة 
  

 ٢٠  :العضو الدكتورة بهية اجلشي

   الـيت تـنص     ٣٠شكرا سيدي الرئيس ، ال أعلم كيف يوافق الس على املادة            
ويثري جدالً علـى    " . ويثبت ذلك بشهادة من وزارة التنمية االجتماعية        : " ... على  
  كيف حيصل ذلك ؟ أسـتغرب مـن هـذا          !  اليت كان فيها هذا املوضوع ؟      ١املادة  

  .  وشكرا !املوقف 
  ٢٥ 

 :ـــس الرئيــــــــــــــ

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٤٣(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، ال إشكالية يف هذا املوضوع ، لو مت االستقرار علـى أن                
الشهادة تصدر من جهة معينة واقترن ذلك مبوافقة الس تعدل املواد األخرى التاليـة              

معلق على ما يتم إقراره من قبل الس املوقر بالنـسبة          أي أن هذا    . على هذا األساس    
 ٥ ، وجيوز تعديل املواد األخرى التالية حينما حيصل تعديل على مادة سـابقة              ١للمادة  

  . يعاد النظر فيها ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت مقررة اللجنة 
  ١٠ 

 :العضو مسرية رجب 

  .  باملوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة لجنةتوصي ال . ٢املادة 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ 

  
  )ال توجد مالحظات(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٠  هل يوافق الس على هذه املادة ؟ 

  
  )أغلبية موافقة(

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٥سننتظر تقرير اللجنة خبصوص املادة املعـادة يف اجللـسة          و. إذن تقر هذه املادة     

وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقشة تقرير   . القادمة  
  ) ٣٤(جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم             



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٤٤(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

دالل : سعادة األعضاء   م بإنشاء صندوق النفقة ، واملقدم من أصحاب ال        ٢٠٠٥لسنة  
اجللسة املاضية وقد   مضبطة  وقد مت تثبيت التقرير ومرفقاته يف       . الزايد ، رباب العريض     

أدلت اللجنة برأيها وتوصيتها ، وعلينا مواصلة النقاش يف هذه اجللـسة مباشـرة دون      
  . تفضل األخ أمحد زاد . احلاجة إلعادة التثبيت 

  ٥ 

 :العضو أمحد بهزاد 

 الرئيس ، سعادة وزير الصناعة والتجارة معنا منذ الصباح وأمامنـا       شكرا سيدي 
 أن – معـايل الـرئيس     –اقتراح بقانون بإصدار قانون محاية املستهلك ، فلو تأذن يل           

 مناقـشة   إىلنقدم مناقشة هذا االقتراح لكي يذهب سعادة الوزير لعمله ومن مث نعود             
 ١٠  .  ة ، وشكرا صندوق النفق بإنشاء االقتراح بقانون املتعلق

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

      ا ، إذا كان سعادة الوزير مستمتعبالبقاء معنا فلماذا حترمه مـن ذلـك ؟          اشكر 
  .تفضلي األخت دالل الزايد 

  ١٥ 

  : العضو دالل الزايد 
  شكرا سيدي الرئيس ، استكماالً للحـوار الـذي دار يف اجللـسة الـسابقة                

 أحـب أن أوضـح أن       –مهية وجود صندوق النفقة      واألعضاء على علم ومعرفة بأ     -
الغاية من التعديل املقترح املقدم من قبلنا بشأن صندوق النفقة ينحصر يف نقطة أساسية              
 ٢٠ومهمة جدا وهي املوارد املالية للصندوق وبصفة أساسية مـسألة ختـصيص مـورد              

اية من إنـشائه    للصندوق يف امليزانية العامة ؛ ألن استمرار عمل الصندوق يف حتقيق الغ           
  بصرف النفقة للمنتفعني بصفة شهرية مستمرة مرتبط أساسا بوجـود مـوارد ثابتـة          
ودائمة ، وفكرة إنشاء صناديق النفقة حىت يف الدول العربية انبثقت من منتدى املـرأة               

م برعاية من الس األعلى للمرأة والذي       ٢٠٠١والقانون واملنعقد يف البحرين يف عام       
 ٢٥لدول العربية وخرج ذه التوصية ، وما تاله من مؤمترات خاصة ومعنية            اجتمعت فيه ا  

بالقضايا املتعلقة باألسرة واملرأة بصفة خاصة ، ويف كل مكان يناقش فيه هذا املوضوع              



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٤٥(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

وتوضع التوصيات فإن موضوع إنشاء الصندوق يرتبط ارتباطًا أساسيا بضمان مـوارد       
كون هذا املورد حكوميـا لـضمان اسـتمرارية         متويله ودائما ما تتم الدعوة إىل أن ي       

كذلك هناك منظمة املرأة العربية وهي منظمة حكومية تعمل حتت مظلـة            . الصندوق  
جامعة الدول العربية ، واموعة القانونية اليت تضم الدول العربية األعـضاء يف هـذه     

 ٥ فيمـا يتعلـق   م عند مناقشة التشريعات املعنية باملرأة وخصوصا٢٠٠٦املنظمة يف عام  

بصندوق النفقة ؛ خرجت بتوصية أساسية فأغلب الدول أنشأت صناديق النفقة ولكن            
حدث إرباك يف عمل هذه الصناديق لعدم وجود متويل لتسيري أعمال هذا الصندوق ،              
فكانت التوصيات تنادي بأن احلل الوحيد هو وجود مورد حكومي واعتماد ثابت يف             

مرارية ألن النفقات تقدم أساسا بشكل شهري ومع وجود         امليزانية العامة يضمن االست   
 ١٠النص القاضي بأن صندوق النفقة سيالحق احملكوم عليهم الستيفاء هذه املبالغ بعـدد             

كبري من هذه الصناديق ، واعترب األمر يف حكم الديون املعدومة باعتبار أن الطلـب مل          
ه النقطة األساسـية يف هـذا       يقدم الستيفاء هذه املبالغ إال بسبب تعذر السداد ، هذ         

وردا على ما ورد يف تقرير جلنة اخلدمات ويف آراء اجلهات الرمسيـة فـإنين               . املقترح  
 يف الفقرة رقم وردأشدد على مسألة املوارد املالية للصندوق والنص على هذا املوضوع           

 ١٥ عـام   ، حيث ورد النص املتعلق باملبالغ املخصصة للصندوق يف امليزانية العامة كنص ١

زم توفر احلكومة االعتماد املـايل الـال      " ويف آخر الفقرة قيد األمر بنص خاص وهو         
، وبالتايل فإن هذا يعين أن التمويل سيكون للسنتني      " ني  للصندوق خالل السنتني األولي   

ماذا بعد ذلك ؟  امليزانية املرصودة اآلن        : األوليني فقط ، والسؤال الذي يطرح نفسه        
ر ، وجملس إدارة الصندوق يتلقى الطلبات حاليا وبـدأ بـصرف             ألف دينا  ٢٥٠هي  

 ٢٠الدفعات األولية وأكرر أن هذه املبالغ تدفع شهريا مبعىن أنه سيكون هناك اسـترتاف              

ملوارد الصندوق ، فإذا مل  يضمن هذا اجلانب فإن أعمال الصندوق ستتعطل ، وبعد أن      
ستيفاء من الصندوق والـصندوق     قامت األسر باإلجراءات الالزمة لتحول احلق يف اال       

بالنسبة . بدوره يالحق احملكوم عليه فإن ذلك سيخلق إشكالية كبرية يف مسألة التطبيق             
لآلراء الواردة من اجلهات الرمسية فقد وردت آراء من وزارة العدل والشئون اإلسالمية       

 ٢٥ الـس   ووزارة املالية والس األعلى للمرأة ، وقد كانت لنا وجهة نظر بـشأن رد             

األعلى للمرأة على ضوء االجتماع الذي حضرته شخصيا ، فاللجنـة يف سـبيل أداء               



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٤٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 اجتماعات ، وقد حضرت االجتمـاع األول        ٣عملها فيما يتعلق ذا املقترح عقدت       
واألخت رباب العريض حضرت االجتماع الثاين واالجتماع الثالث أخذ فيه القرار ،             

  لس األعلى للمـرأة ورد يف حمـضر االجتمـاع    ويف االجتماع األول الذي حضره ا 
أكدت ممثلة الس األعلى للمرأة على ضرورة وجود موارد ثابتة للصندوق           : " التايل  

 ٥ضمانا الستمراريته وعدم االعتماد على اهلبات والتربعات كمورد رئيسي له ، وقـد             

  بري الالزمـة    وشددت على أمهية اختـاذ التـدا       مآله الغلق أبدت ختوفها من أن يكون      
، وكنا نتمىن أن يوضع هذا الرأي مع رأي الس األعلى للمـرأة يف تقريـر                " لذلك  
 برد صريح يوضح حتفظها     العدل والشئون اإلسالمية فلم تأت    بالنسبة لوزارة   . اللجنة  

على مسألة أن خيصص مورد الصندوق يف امليزانية العامة ، باعتبارها هي املسئولة واليت              
 ١٠مسألة الصندوق ، فمن األفضل األخذ ذا االقتراح لضمان االستمرارية          تشرف على   

كما أن رأي وزارة املالية مل يكن واضحا خصوصا فيما يتعلـق مبـسألة              . يف العمل   
التخصيص ، فمن خالل مناقشتنا مع األعضاء وجدنا أن لديهم لبسا ، حيـث ذكـر              

نية العامة مث قيد األمر يف اية الفقرة ،         النص يف الفقرة األوىل أن يكون املورد من امليزا        
وحنن نعلم أن النص اخلاص يقيد النص العام ويغلب عليه ويقدم عليه ، فنحن كنا نتمىن 
 ١٥أن تبدي وجهات نظر اجلهات الرمسية حيال هذه األمور حىت يعني ذلك األعضاء على              

  . تفهم األسباب الرئيسية هلذا املقترح ، وشكرا 
  
  :ـــــــس الرئيــــــــ

  . رئيسة جلنة اخلدمات شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  ٢٠ 

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 
  شكرا سيدي الرئيس ، واضح أن هنـاك اختالفًـا يف قـراءة املـادة موضـع                 

 من املبالغ املخصـصة للـصندوق يف     - أوالً   -االختالف ، فموارد الصندوق تتكون      
، وقراءتنا هلذه املادة وفهمنا هلا هو أن هناك مبالغ خمصصة للصندوق يف             امليزانية العامة   

 ٢٥توفر احلكومة االعتماد املايل : " امليزانية العامة بشكل دائم وسنوي ، واية املادة تقول 

وفهمنا ذلك بأنه حىت قبل إقرار هذه امليزانية        " الالزم للصندوق خالل السنتني األوليني      
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ة للدولة جيب على احلكومة أن توفر خالل السنتني األولـيني ميزانيـة           يف امليزانية العام  
شنا مع اإلخـوة يف وزارة العـدل        لتسيري الصندوق وهذا ما حصل فعالً ، وحنن تناق        

والشئون اإلسالمية يف هذا املوضوع وذكروا أن هذا هو ما حصل فعالً حيث وفـرت     
الدولة االعتماد الالزم للسنتني األوليني وهذا ال يلغي االعتماد املرصـود يف امليزانيـة              

 ٥ األوليني العامة ، وما فهمناه منهم أيضا هو أن نصف هذا االعتماد املايل خالل السنتني             

دفع فعالً للصندوق ومكن الصندوق من أن يبدأ أعماله والنصف اآلخر مل يدفع بعد ،               
وعندما حنذف هذه الفقرة اآلن فحىت هذا النص الذي اعتمدتـه احلكومـة للـسنتني        
األوليني لن يدفع للصندوق ألننا أزلنا الفقرة من هذا القانون ، وسيبقى الصندوق ينتظر  

 هو أن هذا النص ال      - سيدي الرئيس    -يف امليزانية العامة ، وما فهمناه       االعتماد املايل   
 ١٠  يلغي االعتماد يف امليزانية العامة ، وعندما نلغي هذه الفقـرة فإننـا سـنعطل عمـل            

 أن تعطي الكلمة لـوزارة العـدل والـشئون          - سيدي الرئيس    -الصندوق ، وأمتىن    
  .اإلسالمية لتوضح هذه النقطة ، وشكرا 

  
  :ئيـــــــــــــــس الر  

 ١٥  . شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  
  : العضو السيد حبيب مكي  

شكرا سيدي الرئيس ، لن أطيل ألن ما أحببت أن أوضحه تفضلت به األخـت               
 والتركيز دائمـا    - ٢إضافة إىل ذلك فإن العبارة املضافة رقم        . الدكتورة ية اجلشي    

 ٢٠كافة املبالغ واملصاريف اإلدارية اليت     : "  تقول   - الصندوق    املتعلقة مبوارد  ٩على املادة   

، فهل هذه موارد ؟ هذه ليست موارد        " يتكبدها الصندوق يف سبيل استحصال الدين       
يف : "  وقالـت    ٦ويف القانون األصلي تصدت لذلك املـادة        ،  إمنا استرداد ملصاريف    

 فعلية أنفقها بسبب امتناع     حدود ما قام بدفعه مضافًا إىل مجيع ما تكبده من مصاريف          
، فهذه ال تعترب موارد للصندوق بذلك احلجـم الـذي         " احملكوم عليه عن أداء النفقة      

 ٢٥بالنسبة ملوضوع عائدات االستثمار فعندما ينظر إليه       . ميكن أن يضعه املشرع يف املادة       

الشخص للوهلة األوىل فقد يقول إنه جيد ، ولكن على مـاذا يعتمـد الـصندوق ؟                 
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 ، هل سيتم ذلك     ١دوق سيواجه عجزا وتقوم احلكومة بتمويله كما أقر يف البند           الصن
عن طريق اهلبات واملنح والوصايا ؟ هل تعطى يف البحرين هبات ووصايا ؟ هل هنـاك         

  . احلكومة ؟ وشكرا إىلمن يقدم ذلك 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

زير شـئون جملـسي     شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل و         
  . الشورى والنواب 

  
  : وزير شئون جملسي الشورى والنواب  

 ١٠شكرا معايل الرئيس ، بالنسبة ملوضوع صندوق النفقة فيجب االنتباه إىل عناصر            

أساسية يف هذا املوضوع ، فاالقتراح بقانون وضع وناقـشته احلكومـة يف الفـصل               
   البال أبدا ، فموضـوع النفقـة        التشريعي األول ، وهناك حقائق جيب أال تغيب عن        

 هو واجب شرعي على الزوج جتاه مطلقته وأوالده وليس واجبا شرعيا على             - أوالً   -
احلكومة بأن تدفع النفقة للزوجة وأوالدها ، هذا املبدأ األساسي يف الشرع فالنفقة هي              

 ١٥ومجيع . على الزوج يدفعها ألبنائه وزوجته وهذا هو احلكم الشرعي يف هذا اخلصوص            

 يف بعض الدول بـدأت      - كما يطلق عليها     -صناديق النفقة أو الصناديق االجتماعية      
بدعم من احلكومة هلذه الصناديق حىت نتجنب التأخري يف صرف النفقـة ، فالقـضية               
األساسية هي قضية التأخري يف صرف النفقة ، وقضايا الطالق والنفقة قد تأخذ فتـرة               

حلالة يتأثر األوالد والزوجة املطلقة ، وأتى الصندوق مـن  زمنية يف احملاكم ، ويف هذه ا   
 ٢٠أجل معاجلة هذه الفترة واسترداد ما أنفق مما هو مفروض بأحكام على الزوج ، فيجب         

االنتباه إىل هذه النقطة ألن األصل هو حكم شرعي بتكليف الزوج بالنفقـة ولـيس               
اح علـى افتـراض أن      بنـي االقتر . احلكومة ، وهذه النقطة جيب أن تكون واضحة         

الصندوق سوف يفلس ، وهذا غري صحيح ، ووزارة العدل والشئون اإلسالمية بدأت             
بالصرف من أول يناير ، وحنن ال توجد لدينا معلومات بأن الصندوق سوف يفلس ،               
 ٢٥فمن املفترض أن يعطى الوقت الكايف حىت يستمر عمل الصندوق ويستمر التحـصيل             

حيح ؟ هل سيفلس الصندوق ؟ هل سـيتمكن مـن           ونستطيع أن نقيم ، هل هذا ص      
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م ، فأعتقد أن الوقـت ال يـزال     ٢٠٠٨استرداد أمواله ؟ فالبدء بالصرف بدأ يف يناير         
  . مبكرا لتقييم عمل صندوق النفقة من اآلن ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ 

  

  : العضو الدكتورة ندى حفاظ 
شكرا سيدي الرئيس ، من املؤكد أن قانون صندوق النفقة قد أتى حلل مشكلة               

 برفعه  - مشكورة   -وهي اليت تفضل بذكرها سعادة الوزير بوضوح وقامت احلكومة          
 ١٠إىل السلطة التشريعية اليت أقرته ، فهناك جهود كثرية تكاتفت حىت خيرج هذا القـانون   

ن يستمر دون موارد ثابتة فقد أثبتت الـصناديق         إىل النور ، وهذا الصندوق ال ميكن أ       
املشاة يف الدول العربية فشلها فمعظمها خالٍ من املوارد ألا أنشئت بالطريقة الـيت              
وضعت اآلن بأن تبدأ احلكومة بالدعم ومن مث تترك للهبات واملوارد األخـرى غـري               

ا تـأيت احلكومـة     املضمونة ، فصحيح أن املسئولية هي مسئولية الزوج ، ولكن عندم          
 ١٥وتدعم جمتمعها بصورة متقدمة جدا فإن مدى ضمان استمرارية الصندوق سيبقى هو            

املؤشر احلقيقي لنجاح املشروع برمته وحتقيق أهدافه ، فاملوضوع واضح ومن املفترض            
أال حنتاج إىل صندوق ، فإذا عدنا إىل أصل املوضوع فهناك واجب على الزوج بـأن                

ده ، ولكن مجيعنا يعلم ماذا جيري على أرض الواقع ؟ سـعادة             ينفق على زوجته وأوال   
وزير شئون جملسي الشورى والنواب أكد أن الدعم سـيكون يف البدايـة فقـط ألن     

 ٢٠ من ممثلي اجلهات - وأرجو أن يصححوا يل إذا كنت خمطئة -اإلخوة يف اللجنة فهموا    

 ليس كذلك فاملواد واضحة     املختلفة اليت متت دعوا وخاصة وزارة املالية أن املوضوع        
   يقول إن امليزانية احملددة سنوية وتتعدى امليزانية التشغيلية وهي الرواتب واملبىن           ١والبند  

والكهرباء ، هذه النقطة الرئيسية اليت نناقشها ألن هناك خلطًا يف فهم املادة ، فهنـاك                
  غطـي امليزانيـة    جمموعة فهمت أنه ال مشكلة بتاتا ألن هناك ميزانية عامة سـنوية ت            

 ٢٥التشغيلية ، فال يصح أن يصرف لزوجة مدة سنة ومن مث يفلس الصندوق واهللا يعيننا يف       

البحث عن احملكوم عليه ، فهذه قضية وجيب أن يلتزم بسداد ما يترتب عليها ، وكلنا                
حنن آسفون فليس هناك أموال ، فلم ترد هبات ومـا           : يعلم ما جيري ، وبالتايل نقول       
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التجارب أثبتـت أن هـذا      ! هل يعقل هذا ؟   ! و أموال تشغيل املبىن فقط      هو متوفر ه  
النمط من التشريع مل حيل املشكلة من جذورها ، هذه النقطة الرئيسية الـيت نـود أن                 
نناقشها ، نريد موارد ثابتة هلذا الصندوق حىت تأيت يف املوازنة العامة وإذا كان هنـاك                

حلكومة سده حىت ترجع املستحقات من احملكوم       عجز يف أي وقت أثناء التطبيق تتوىل ا       
 ٥  .عليه ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل علي احلايكي الوكيل املساعد لـشئون أمـوال             

  . القاصرين بوزارة العدل والشئون اإلسالمية  
  ١٠ 

  : مية الوكيل املساعد لشئون أموال القاصرين بوزارة العدل والشئون اإلسال
شكرا سيدي الرئيس ، بصفيت رئيسا لس إدارة صندوق النفقة أود أن أشـكر              
مجيع األخوات على اهتمامهن ذا املوضوع ، ويف الوقت نفسه أود أن أؤكد أن نص               
املادة صريح وواضح ويؤكد التزام الدولة وعدم ختليها عن هذا املشروع ، فلو كانت              

 ١٥هذا املشروع الكتفى بذكر توفري االعتماد املايل للسنتني        لدى الدولة نية يف التخلي عن       

 والذي ينص على أن املبالغ املخصصة ٩األوليني مث مل يذكر ما ورد يف صدر املادة رقم    
للصندوق هي يف امليزانية العامة مث استطرد يف سرد املصادر األخـرى لتمويـل هـذا          

المية وبصفيت رئيـسا لـس   الصندوق ، وحنن كممثلني لوزارة العدل والشئون اإلس   
إدارة صندوق النفقة قد أوضحنا كل هذا األمر للجنة وهذا ما يراه أيضا املستـشارون   
 ٢٠القانونيون يف الوزارة والس ، فنحن ال نرى أن هناك تنصالً من قبل الدولة أو أن هذا      

ليني ، مبعىن   النص القانوين سوف تقوم الدولة مبوجبه بتوفري الدعم فقط يف السنتني األو           
أن هناك نية إلفشال املشروع من أساسه ، فاملشروع حىت هذه اللحظة يعترب يف بدايـة        
الطريق وال توجد أية إشكاالت ، ويوجد يف جملس إدارة الصندوق ممثلون عن مجيـع               

وأود أن أؤكد   . القطاعات املهتمة ذا الشأن وعلى سبيل املثال الس األعلى للمرأة           
 ٢٥حيث إن الـنص احلـايل      ،   ٩حاجة يف الوقت احلاضر إىل تصحيح املادة        أنه ال توجد    

فـاألمر   هذا األمر مرة أخرى للمناقشة       طرحالسادة األعضاء   يكفي ولكن إذا ارتأى     
  .متروك لسيادتكم لتقرير ما ترونه مناسبا ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
   .شكرا ، تفضلي األخت مسرية رجب

    
  :ة رجب العضو مسري   

 ٥ال أحد  أنه  ، ردا على الزميلة األخت دالل الزايد أعتقد         شكرا سيدي الرئيس    

جيادل على أمهية هذا الصندوق كعنصر من عناصر أمان وسالمة األسـرة البحرينيـة     
 هذه السالمة على سالمة اتمع البحريين بشكل عام ، وهنا فقط أريـد أن    سوانعكا

رح األسبوع املاضي ومل تسمح لنـا الفرصـة أن          أوضح سبب انسحايب من هذا املقت     
 بكل اجلهـات    - كعضو يف جلنة اخلدمات      -نفسر سبب االنسحاب ، حنن اجتمعنا       

 ١٠املعنية ذا املوضوع وذلك يف اجتماعاتنا املتواصلة يف اللجنة ، وأخـريا توصـلنا إىل               

ـ               سب قناعة تامة بأن احلكومة ملتزمة أن ختصص ميزانية دائمة هلـذا الـصندوق ح
النصوص الصرحية يف هذه املادة وحضر ممثل وزارة املالية السيد نبيل الدوي كممثـل              
مليزانية الدولة وهو مسئول عنها وأدىل ذا التصريح وأكد أم ملتزمون رغم كـل               
النصوص األخرى وسواء وردت إىل الصندوق هبات أو مل ترد ، فالدولـة ملتزمـة               

 ١٥الصندوق وجناحه ، فأعتقد أنـه       مة باستمرار بتخصيص ميزانية دائمة للصندوق ومهت    

يكفي أن نأخذ تصرحيا أو خطابا رمسيا من وزارة املالية ذا الشأن ونعتمـد علـى                
  .النصوص املوجودة يف القانون ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  . األخت مقررة اللجنة يتفضلشكرا ، 

    
  :العضو الدكتورة عائشة مبارك 

، أمتىن أن نستمع إىل رأي وزارة املالية واألستاذ نبيـل            الرئيس   شكرا سيدي 
  .   مجعة الدوي موجود معنا ، وشكرا 

           ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .  شكرا ، تفضل األخ نبيل مجعة الدوي مدير إدارة اخلزانة بوزارة املالية 
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  :مدير إدارة اخلزانة بوزارة املالية 
طبعا . أحب أن أشكر مجيع من تقدموا ذا االقتراح          ،   شكرا سيدي الرئيس  

خالل االجتماع الذي كان مع اللجنة ذكرنا أنه لوال وجود هذا النص فإن احلكومـة    
ليس لديها منطلق حىت ترصد ميزانية ألن امليزانية انتهت أثناء اإلقرار ، فبناًء على هذا               

 ٥ ألف دينار ، وأنا متأكد ٢٥٠ مبلغ  النص فإن احلكومة التزمت بتوفري امليزانية وحولت      

أن وزارة املالية تريد من هذا املشروع أن ينجح ، هذه جتربة رائدة حناول مجيعـا أن                 
نقف معها من أجل جناحها ، وحنن كوزارة املالية ممثَلون يف اللجنة املـشرفة علـى                

 سـنتني  صندوق النفقة ، فبالتايل عندما نرى أن هناك أي حاجة إىل األموال حىت بعد            
فأنا متأكد أن وزارة العدل والشئون اإلسالمية بالتنسيق مـع وزارة املاليـة سـترفع         
 ١٠  االقتراح من أجل إعطاء الصندوق أية ميزانية حيتاجهـا ، وأنـا ال أرى أي تنـاقض            

 بني النقطة األوىل واملادة الثانية بـل علـى          - مثلما قال األخ عبداجلليل احلايكي       -
   عززت من موضوع التزام احلكومة بتـوفري امليزانيـة خـالل        العكس فاملادة األخرية  

سنتني ، فأنا ال أرى أي داعٍ لالقتراح الذي تقدم به اإلخوة ألن القـانون واضـح                 
وهناك ميزانية خالل السنتني ، ولكن هذه امليزانية السنوية ال تعين أن هنـاك التزامـا        

 ١٥جة منذ البداية ، ولكن عندما تكون  ووجود ميزانية ألنه قد ال تكون هناك حا ةبامليزاني

  .هناك حاجة فبالتأكيد سوف يرفع اقتراح بذلك ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .رئيسة جلنة اخلدمات ي األخت الدكتورة ية اجلشي شكرا ، تفضل

  ٢٠ 

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي
همناه منها هو أن     أستغرب اآلن من رد وزارة املالية فما ف        شكرا سيدي الرئيس ،   

الرقم واحد يف املادة هو التزام وليس املوضوع أنه إذا احتاج الصندوق نطلـب مـن                
احلكومة أن ختصص له ميزانية ، فهذا التزام سنوي مبوجب املادة املوجودة ، اآلن الذي         
 ٢٥فهمناه من وزارة املالية غريب وهو أنه إذا احتاج الصندوق تلتزم احلكومة ، وموضوع              

 األوليني موضوع آخر وحنن اآلن نتكلم عما بعد هاتني السنتني ، هناك التـزام       السنتني



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٣(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

مبوجب املادة مبيزانية سنوية للصندوق ال أن تكون يف الوقت الذي حيتاج فيه الصندوق              
وقد حيتاج وقد ال حيتاج ، وإذا كان املوضوع كذلك فنحن كلجنة نعيـد النظـر يف                 

  .، وشكرا قرارنا 
  
  ٥ 

  :ـــــــس الرئيــــــــ
  .  شكرا ، تفضل األخ نبيل مجعه الدوي مدير إدارة اخلزانة بوزارة املالية 

  
  :مدير إدارة اخلزانة بوزارة املالية 

 ١٠إذا كنت غري حمتاج فما هو االلتزام ؟ احلكومة سوف          شكرا سيدي الرئيس ،     

قلنا إنه ليس   فنحن  ! تعطيك مبالغ عندما حتتاج وعندما ال حتتاج ملاذا تلتزم احلكومة ؟          
هناك تناقض بني املادة األوىل واملادة اإلضافية ، وأنت يف األخري تريـد تقويـة هـذا               
الصندوق وتريد هلذا الصندوق أن ينجح ووزارة املالية أيضا تريد هلذا الـصندوق أن              
ينجح ، ولكن إذا كان هناك رأس مال قوي ورأينا من خـالل التنفيـذ أن املبـالغ                  

 ١٥ فال  ؟لغ ، فلماذا أضع ميزانية وكأنين أضع ميزانية ألمر ال احتاجه            املصروفة ليست مبا  

أرى أن هناك تناقضا بني النقطة األوىل والفقرة األخرية اليت ختص التـزام احلكومـة               
  .مبوضع السنتني ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  .تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا ، 

  
  :ة الصاحل العضو الدكتورة فوزي

شكرا سيدي الرئيس ، طبعا حنن نناقش فكرة املقترح واملقترح أتى مبـادتني ،   
املادة األوىل عن اإلعالن واملادة الثانية عن امليزانية ، وأنا فقط أريد أن أستوضح أمـرا                
 ٢٥من اللجنة ، فرأي الس األعلى للمرأة الوارد يف التقرير هو فقط يف املادة اليت تـتكلم    

 اليت هي اجلوهر يف هذا املقترح ،        ةاإلعالن ومل يناقش أي موضوع بالنسبة للميزاني      عن  
فل هذا اجلزء من التقرير ؟ األمر اآلخر ، أعتقد أن وزارة العدل   غملاذا أُ : فسؤايل للجنة   



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٤(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

والشئون اإلسالمية أوضحت رأيها خبصوص صندوق النفقة ، فأمامنا صندوق ونفقة ،            
هذا الذي أوضحته وزارة العدل والشئون اإلسالمية عنـدما   صندوق له جهاز إداري و    

قالت الوزارة إن صندوق النفقة له ميزانيتان ، األوىل هي ميزانية الصرف للمـستحقني   
واليت يتم استرجاعها بعد ذلك عن طريق استحصال الدين وهذه هي النفقـة ، أمـا                

 ٥  نية العامـة الـيت ستخصـصها      امليزانية األخرى فهي امليزانية التشغيلية وهذه هي امليزا       

 جندها تقول إنه يصدر قـرار مـن   - معايل الرئيس - ٣الدولة ، وبالرجوع إىل املادة   
والشئون اإلسالمية يبني فيه احلاالت اليت خيتص فيهـا بـصرف النفقـة              وزير العدل 

واألسس واملعايري اليت يتم مبوجبها تقدير تلك النفقة وكيفية حتصيلها من امللتـزمني ،              
حتتاج إىل دراسة أكثر هلذه املادة ألن ما تطرحه احلكومة عـرب             إذن واضح أن اللجنة   ف

 ١٠وزارة املالية هو أن هذه امليزانية للتشغيل والنفقة موضوع آخر وأعتقد أننا حنتـاج إىل               

       .  دراسته وأقترح إعادته إىل اللجنة ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
موجودة وتقول إن احلكومة ملتزمة ، ووزير شئون جملسي شكرا ، وزارة املالية 

 ١٥الشورى والنواب أكد التزام احلكومة ، واألخ عبداجلليل احلايكي أكد أن هناك التزاما 

من قبل الدولة بتوفري املبالغ الالزمة وإذا كان هناك عجز فستقوم احلكومة بسداد هذا 
دوق يف أيد أمينة واحلكومة العجز ، وكل هذه الكلمات مطمئنة بأن موضوع الصن

. ستقوم مبا عليها من واجب جتاه هذه الشرحية اهلامة والعزيزة على قلب كل منا 
واالقتراح الذي ورد من األخت دالل الزايد واألخت رباب العريض يهدف إىل 
 ٢٠التعزيز واالطمئنان ، وأعتقد أن الضمانات اليت ذكرت كافية ، فهي على مرآى 

جلة يف مضبطة هذه اجللسة ، وأعتقد أن املوضوع يستحق الكثري ومسمع اجلميع ومس
من األخذ والرد ، وأرى أن الكالم قد طال وأخذ يتكرر ، وأنا شخصيا مطمئن بعد 

هل يوافق الس على قفل باب . مساع هذا الكالم واحلكومة لن تترك املوضوع 
  النقاش ؟  

  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٥(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضلي األخت مقررة اللجنة . ذن يقفل باب النقاش إ

  
  

 ٥   :العضو الدكتورة عائشة مبارك

   ...قانونب االقتراحيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
  

مثرية نقطة نظام(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
ً

(:   
 اللجنة ملزيـد مـن       إىل قانونب االقتراح سيدي الرئيس ، هناك مقترح بأن يعاد      

 ١٠  .الدراسة ، وشكرا 

  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، ليس هناك مانع من التصويت على االقتراح ، هل يوافق الس على 

 ١٥  إعادة االقتراح بقانون إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ؟  
  

  ) موافقة غريأغلبية(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  .تفضلي األخت مقررة اللجنة  . إذن سنصوت على توصية اللجنة

  
   :العضو الدكتورة عائشة مبارك

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح بقانون ،        
  االقتراح بقـانون بتعـديل بعـض أحكـام         رفض نظر   : فإن اللجنة توصي مبا يلي      

 ٢٥  ... القانون 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

   هل هناك شيء جديد ؟



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٦(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

مستأنفة(العضو الدكتورة عائشة مبارك 
ً

(:   
  . ، وشكرا سحب التقريرقترح  نسيدي الرئيس ،

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  .شكرا ، تفضلي األخت دالل الزايد 

  
  :العضو دالل الزايد 

لدينا طلب من األخت رئيسة اللجنة بسحب التقريـر          شكرا سيدي الرئيس ،   
 مع هذا األمر فلـيس      - معايل الرئيس    -وحنن بالفعل   وأكدته األخت مقررة اللجنة     

 ١٠هناك أحد خيتلف على اهتمام احلكومة به ، وأنا أعتقد أنه ال وزارة املاليـة وال وزارة       

. العدل والشئون اإلسالمية متلكان حق تفسري النص فاحلكومة هـي الـيت تفـسره               
أمل أن يعاد االقتراح    وبالنسبة لطلب رئيسة اللجنة والذي أكدته مقررة اللجنة فنحن ن         

  ...بقانون إىل اللجنة وتراجع األوراق 
  

 ١٥   :ً)سائال (الرئيـــــــــــــــس

  ما هو الطلب ؟
  

جميبة(العضو دالل الزايد 
ً

(:   
  .الطلب هو سحب التقرير 

  ٢٠ 

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:   
  ... أنا مل أستلم هذا الطلب 

  
  :العضو دالل الزايد 

 ٢٥  . ية اجلشي تقدمت به وأكدته اآلن األخت مقررة اللجنة األخت الدكتورة

  



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٧(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  : الرئيـــــــــــــــس
اآلن هل اللجنة تطلب سحب التقرير ؟ تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي            

  .رئيسة جلنة اخلدمات 
  

 ٥   :العضو الدكتورة بهية اجلشي

عايل وزير  شكرا سيدي الرئيس ، بعد استماعنا إىل رأي وزارة املالية ورأي م           
شئون جملسي الشورى والنواب فإن املوضوع هو أن احلكومة سوف توفر للصندوق            
اإلعتمادات الالزمة يف حالة احلاجة ، وحنن كلجنة مل يكن هذا توجهنا فلذلك وبناًء               
على هذه النقاشات اليت دارت اعتقدنا بأننا رمبا قد حنتاج إىل أن جنتمع مرةً أخرى مع                

 ١٠تمع مرةً أخرى مع وزارة املالية ووزارة العدل والشئون اإلسالمية          مقدمي االقتراح وجن  

هل هذا هو املقصود أم املقصود هو أن هناك ميزانية عامة ألن            : وجملس النفقة وننظر    
  ...املوضوع صار فيه التباس 

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:   

 ١٥  ...أي باملختصر املفيد أنتم تطالبون باسترداد التقرير 

  
  :لعضو الدكتورة بهية اجلشي ا

  .نعم نسترجعه ونعيد دراسته مرةً أخرى 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شئون جملـسي الـشورى             
  . والنواب 

  

  
 ٢٥  : وزير شئون جملسي الشورى والنواب 

ا وقالبا وحنن نعرف احلكومة مع هذا املشروع قلب  : شكرا معايل الرئيس ، أوالً      
البعد اإلنساين وراء هذا املوضوع ، وأحب أن أطمئن مجيع من تقدموا ذا املوضوع              



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٨(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

النقطة األخرى  . بأنه حمل دعم من احلكومة ولن تقبل احلكومة بإفشال هذا املشروع            
م ، ٢٠٠٨واملهمة اليت أريد أن أوضحها هي أن هذا املشروع بدأ تنفيذه مـن عـام           

  ملرصودة له ملدة سنتني وخالل هـذه الـسنة سـوف نبـدأ يف نقـاش                وامليزانية ا 
م ، وأنتم تستطيعون أن تناقشوا وتتأكدوا مـن أن هنـاك            ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ةميزاني

 ٥  .خمصصا هلذا املشروع ، فاحلقيقة األمور مطمئنة ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس

باب النقاش وفتح من جديد شكرا ، األخ املستشار القانوين للمجلس ، لقد قفلنا        
ألن اللجنة تقدمت بطلب استرداد التقرير ، فما هو الرأي القـانوين ؟ تفـضل األخ                

 ١٠  .املستشار القانوين للمجلس 

  
  املستشار القانوني للمجلس

وجيوز للجنـة أن   : "  تقول   ٣٨شكرا سيدي الرئيس ، الفقرة األخرية من املادة         
ا أو مقرر اللجنة رد التقرير إليها ولو كـان          تطلب من رئيس الس عن طريق رئيسه      

 ١٥، " الس قد بدأ نظره ، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما مل يقرر الس غري ذلك                  

فحىت لو متسكت اللجنة ذا الطلب فاألمر أيضا يعود إىل الس املوقر لكـي يقـرر                
  لـة االنتـهاء ،     املوافقة على االسترداد أم ال ، خصوصا أن النقاش وصـل إىل مرح            

  .وشكرا 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

  :العضو فؤاد احلاجي 
واستمعنا  شكرا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا إىل وجهات نظر مقدمي االقتراح          

 ٢٥إىل وجهة نظر اللجنة وإىل وجهة نظر احلكومة ووزارة العدل والـشئون اإلسـالمية              

لية ووزير شئون جملسي الشورى والنواب ، والكل أيد ودعم وذهبت وزارة      ووزارة املا 



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٥٩(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

املالية إىل األبعد وقالت إن أي مستجدات وأي زيادات سـتكون حبـضور اجلميـع               
احلكومة مستعدة لذلك ، فلماذا نرجع االقتـراح بقـانون إىل      واجلميع شاهد على أن   

ويقدم طلب بسحبه وإعادتـه إىل  اللجنة ؟ بعد قفل باب النقاش نعود وأثناء التصويت       
احلكومة مستعدة وتقول إنه موضوع إنساين      ! اللجنة ملزيد من الدراسة ، أي دراسة ؟       

 ٥وهي تدعمه بكل الطاقات واجلهود وسوف توفر له امليزانيـة يف أي وقـت ، ووزارة     

ن املالية بشهادة اجلميع ووزارة العدل والشئون اإلسالمية وبشهادة اجلميع أيضا داعمتا          
للمشروع ومستعدتان لذلك ، فلماذا يطالب بإرجاعه ملزيد من الدراسة ؟ فليأخذ رأي             

  .الس يف إرجاع اقتراح القانون إىل اللجنة أو عدم إرجاعه ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس   

شكرا ، حبسب طلب اللجنة باسترداد التقرير وحسبما بين األخ املستشار 
أن هذا حق بناًء على ما ورد يف الالئحة الداخلية للمجلس ، القانوين للمجلس ب

فهل يوافق فلذلك سنصوت على طلب اللجنة باسترداد التقرير ملزيد من الدراسة ، 
    الس على ذلك ؟

  ١٥ 

  )موافقة أغلبية(
  
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠ل األعمال د التايل من جدوننتقل اآلن إىل البنو . إذن يعاد التقرير إىل اللجنة

مبناقشة تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية خبصوص االقتراح بقانون  واخلاص
  بإصدار قانون محاية املستهلك ، واملقدم من معايل رئيس الس علي بن صاحل 

دالل جاسم الزايد ، رباب عبدالنيب : الصاحل ، وكل من أصحاب السعادة األعضاء 
وأطلب من األخ . ي ، الدكتورة ية جواد اجلشي العريض ، حممد هادي احللواج

 ٢٥  .الدكتور سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 
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 :العضو سعود كانو 

  يف املـضبطة ،    ومرفقاتـه   شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير         
  .وشكرا 

  
 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

  يف املضبطة ؟ ومرفقاته  تثبيت التقرير شكرا ، هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته يف املضبطة 
  

  )١٠٠ صفحة/ ٢انظر امللحق (
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو سعود كانو 
 بقانون حيـث مت اسـتعراض       شكرا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة االقتراح      

 ٢٠  وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبـل ممثلـي اجلهـات                

املعنية ، وتأكدت اللجنة من سالمة االقتراح بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية        
وكانت اللجنـة قـد     . وفقًا لرأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى         

دة اجتماعات اطلعت خالهلا على آراء مقدمي املقترح وآراء اجلهات املعنية           عقدت ع 
 من وزارة الصناعة والتجارة ضرورة إرجاء املقترح حبجـة وجـود            ممثلحيث أبدى   

 ٢٥مشروع حيمي املستهلك على وشك أن تقدمه احلكومة إىل السلطة التشريعية ، ولكن             

ا املقترح املاثل أمامهـا يـسعى إىل   لتمسك مقدمي املقترح به ولقناعة اللجنة بأن هذ       
وضع قانون حيمي املستهلك ويضمن مصلحته وسالمته ومحايـة حقوقـه ، واختـاذ        
اإلجراءات والتدابري القانونية الالزمة حبق من ال حيترم حقوق املستهلك ، وسعيه أيضا             
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إىل تزويد املستهلك مبعلومات عن طبيعة وخصائص السلع أو اخلدمات مبـا يـضمن       
ته وضمان االستفادة منها بأمثان معقولة ، وااللتزام بشروط البيع والتقيد بنظـام         سالم

  القياس الرمسي املتعلق باألوزان واألحجام وإعالن األسـعار يف كافـة املؤسـسات             
وعليه فإن توصية   . التجارية ، فقد رأت اللجنة لكل ذلك ضرورة تأييد فكرة املقترح            

 ٥  شات وما أبدي من آراء أثنـاء دراسـة االقتـراح           يف ضوء ما دار من مناق     : اللجنة  

  بقانون ، فإن اللجنة توصي جبواز نظر االقتراح بقـانون بإصـدار قـانون محايـة                
  .  واألمر معروض على الس يف اختاذ القرار ، وشكرا  املستهلك ،
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٠  .  تفضل األخ فؤاد احلاجي شكرا ، 

  
 :ي العضو فؤاد احلاج

أوالً أتوجه بالشكر إىل مقدمي هذا االقتراح بقـانون  شكرا سيدي الرئيس ،  
ملا له من أمهية مع بعض اآلراء اليت جاءت من اجلهات اليت نوقش معها هذا القانون                 

 ١٥احلصر وزارة الصناعة والتجارة ، واليت ارتأت تأجيل        ال  واليت منها على سبيل املثال      

 بينت أن  ا مشروع قانون للسلطة التشريعية ، ومن انتقادا       هذا القانون ألا تعد اآلن    
ال وأعتقد أنه    ،هذا القانون تتشابه مواده مع قانون مشابه يف مجهورية مصر العربية            

       بعض أحكام مواده مع أحكام قوانني       تيعيب القانون أو يشوبه أي شائبة إذا تشا 
ن لووصقانون محورايب أو قانون     مماثلة ، ألن كل القوانني وأصل القوانني اشتقت من          

 ٢٠سيدي الرئيس ، أعتقد أن مقترح القانون . وضعي  أي قانون  اين وهذا ال يعوق   الروم

 ا   اجاء متأخربعض اجلهـات ارتـأت      وأالتجارة  الصناعة و وال يكفي أن وزارة     جد
 تـشريعات قانونيـة حتمـي       يف سن خوان مقدمي املقترح    لوال جهود اإل  ، ف تأجيله  

ملواد والسلع الغذائية والذي نراه اليـوم       اربر يف   امل ارتفاع األسعار غري     املستهلك من 
 الًمـث ف؟  كبح مجاح الغالء ، فمىت سيبدأكلنا ونعاين منه وتعاين منه األسر البحرينية    

ـ  كيلو الصايف  سعر  ٢٥الكـبري  قال عنه الشاعر     دنانري والذي    ٣ والشعري،   دنانري   ٤  ب

  أي –ن  ا كيلـو  ةوالربع - بثمان   هربعالشعري  :  تاي رفيع يف آخر الستين    عبدالرمحن
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هـل  ف ؟  البتـرول   ارتفعت أسعار  وهل! مثان روبيات واليوم ثالثة دنانري للشعري       
   جتعل كيلـو الـشعري      احملروقات   زيادة أسعار  هذه الزيادة ؟ هل      يتناسب ذلك مع  

ـ  دنانري والصايف  ٣بـ      دنانري وحنن وسط جزيرة حماطة بـالبحر مـن مجيـع            ٤  ب
مـن  : يقول  املتروك  ربرة ؟ األخ مجيل     امل أنا ال أعرف مل هذه الزيادة غري         ؟اجلهات  

 ٥ مـن   اورماهل تربر هذه الزيادة ؟ الـش      فأخذنا هذا بعني االعتبار     إذا   السمك ،    ةقل

١٥٠ ٢٥٠إىل   افلس أنا مل     ا فلس ، شـيء كل  ف تزادقد  اخلبز وال اللحم      أسعار أر 
نـسأل األخ   ل قلّقد  يادة ؟ ال أدري إذا كان اللحم        مدعوم ، ما هي أسباب هذه الز      

  فلـس ١٠٠بـ ثنتان اال صارت  فلس ١٠٠بـ   السمبوسة من أربع     .املتروك  مجيل  
إذا أنـه  وأعتقـد  .  حجم طابع الربيد ، هذا ما يعاين منه املـواطن  ةالواحدحجم  و

 ١٠ حبيثسوف يصبح سعر السمبوسة بدينار      ف احلالة هكذا ملدة مخس سنوات       تاستمر

 أنا مع هذا القانون حلمايـة املـستهلك          ، سيدي الرئيس . ال يستطيع أحد شراءها     
 أصبحت أرخص مـن     ةعلبامل و ةستوردامل التونة   علبرأفة بالشرحية املتوسطة حىت     الو

 جيـب اإلسـراع     إال أنه هذا القانون   إىل   تمع كل االنتقادات اليت وجه    ف.  الصايف
ارتفـاع  حبيث يتم كبح مجاح     اليت تريد أن تأكل     باملوافقة عليه محايةً ورمحةً بالناس      

 ١٥  .  ، وشكرا السلع مبتناول اليداألسعار لتكون 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 ٢٠ :العضو فيصل فوالذ 

خوان مقدمي املقترح والذي يعترب من أهم       شكرا سيدي الرئيس ، أشكر اإل     
 واثق أن سعادة الوزير يقوم بدور كبري يف هذا املوضـوع  املقترحات اليت قدمت وأنا  

إذا ال يوجد جهـاز وال      ف هولكن يف األخري هذا القانون هو موضوع الرقابة وتنفيذ        
 بالنسبة  . يكون هناك حل     لنف إىل األسواق    خيرجونميزانية وال رصد وال أشخاص      

 ٢٥  .  ا  األفضل أن تكون باللغة العربية واالجنليزية ، وشكر٦للمادة 
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 :الرئيـــــــــــــــــس 

الـصناعة  الدكتور حسن بن عبداهللا فخرو وزير       األخ  شكرا ، تفضل سعادة     
    .التجارةو

  

 ٥ :وزير الصناعة والتجارة 

   . الـيت قيلـت  دقيقة الشكرا سيدي الرئيس ، أود أن أبني بعض األمور غري     
 قدم  هو مشروع جديد ألن   ن القانون الذي تقدمت به احلكومة ليس بقانون أ        إ: أوالً  

يف احلكومـة  ذاك ومن مث سحبته آنيف الفصل التشريعي السابق وأقره جملس الشورى   
تعزز بعض النقاط املتعلقة يف اليت  هناك حاجة لبعض األمور ت كانه ألن ؛وقت الحق   

 ١٠   القـانون .  القانون   ااالبتكار والتواصل ، وهذا شيء مهم واألهم الذي يقوم به هذ          

 مت االنتهاء منـه     وعندما أمضى الفترة األخرية يف مرحلة التعزيز        -رئيس   سيدي ال  -
 احلكومة إىل اجلهات القانونية املعنية وانتهى األمـر        ه قدمت ؛نه  أ يف ش  نول الكثري ئوس
نتهى منه ويقدم لس النواب  ذلك منذ فترة قصرية ، وهو اآلن على وشك أن ي          على
تعلـق بـسعر اهلـوامري أو    ت أو أاساعة  النت ليست ب  قضيةفال. الشورى  لس  مث  

 ١٥ . أربع أو مخس سنوات وهي على وشك أن تنتـهي            االقضية صار هل  بل  السمبوسة  

وهو  االجتماع كان رأيهم واضحل دعوا عندماوزارة الصناعة والتجارة املسئولون يف  
  اأن هناك تقارب ا كبري   ا بني املسوـ  ا باإلمكاندتني إال يف أشياء جزئية       جد  يف  احتوائه

             االقانون املقدم من احلكومة ، وكان هناك اقتراح والشيء اجلديد فيه أن هناك اقتراح 
ن هناك دائرة حلماية املستهلك سواء كان جهـاز أو          إهاز للرقابة وقالت احلكومة     جل

 ٢٠دائرة أعتقد أن التسمية ليست باملهمة واملهم هو تعزيز هذا اجلهـاز لكـي يقـوم                

ن احلكومة ال تـستطيع أن      إ عدة مرات بالنسبة لقضية األسعار        حنن قلنا  .بالواجب  
 مع اتفاقية التجارة احلـرة ومنظمـة         ألن هذا يتناىف   ؛تسن قوانني حتدد ا األسعار      

 غـري مقبـول يف      أصـبح  حتديد األسعار عامليا     أي أن ،  غري ذلك   التجارة العاملية و  
عدم ،  ضية عدم االحتكار     ولكن جيب أن يكون هناك تركيز على ق        ،االقتصاد احلر   

 ٢٥ أن  القانون بإمكانـه  ، وهذا   وغري ذلك   عدم اإلخالل مبصلحة املستهلك     ،  التواطؤ  

 هناك لقاء بني القانونني أو بـني        يكوناآلن ال بأس أن     .  يتصدى لكل هذه القضايا   
كون هناك تعـديالت    ت أشك أن    ايف الواقع أن  . جيدة   حبصيلة   خنرجدتني لكي   املسو



  ٢٠  المضبطة م١٠/٣/٢٠٠٨                   ) ٦٤(     ٢الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 شبه كامل بـني     ا أن هناك توافقً   أعتقد .ة أو ذات طبيعة مهمة جدا       جذرية أو كبري  
واألمر متروك لكم وتستطيعون أن تذهبوا ذا القانون خـالل املـسار            . القانونني  
 إىل جملس النواب ه يف طريقمبا أن القانون الوارد من احلكومةأو أنه  ،   هود املع القانوين

بعض الوقت ولكن يف كل احلاالت سوف ر لس الشورى فأرى أن ننتظ ومن مث إىل جم   
 ٥دة ترضي الكل ، وال أقول األغلبية ولكن سوف ترضي الكل ألن هناك             ننتهي مبسو 

إال يف بعض الصياغات اجلزئية واليت سوف نتجاوزها ، يف القانونني   شبه كامل    اتوافقً
  . وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ أمحد زاد 
  

 : لعضو أمحد بهزاد ا

إىل مقدمي االقتراح واللجنة املعنية     موصول  شكرا سيدي الرئيس ، والشكر      
 ، وهو   قولهإىل  سعادة الوزير    قوله سبقين    أحببت ما   .اليت قامت بدراسة هذا املقترح      

 ١٥ما ذكر يف رد أو توضيح مرئيات الوزارة إىل اللجنة بأن احلكومة بصدد إعداد قانون               

وهناك جهة أخرى   .  قانون املستهلك    اد الذي حيتاجه إليها   جلميع املو متكامل وشامل   
التجارة يف  الصناعة و وشاركت وزارة    سنت   وصناعة البحرين  جتارةمعنية وهي غرفة    

سيدي  . أن خيرج مشروع قانون متكامل وواسع         التأجيل إىل  تنفس املرئيات وطلب  
نجز يف األشهر القليلة    وف ي  هل مشروع القانون س    :سؤايل لسعادة الوزير    الرئيس ،   

 ٢٠إذا كان مشروع القانون سوف يقـدم إىل جملـس   ف سيأخذ فترة طويلة ؟  أمالقادمة  

النواب خالل األشهر القليلة القادمة يف هذا الفصل ، أرى أن نتريث يف املوافقة على               
قشة تكامل ومن مث على مقدمي االقتراح أثناء منااملهذا االقتراح إىل أن يأتينا املشروع 

املشروع أن يذكروا بعض املواد اليت قد ال تكون يف املشروع وتتطابق مع االقتـراح         
  . بقانون ، وشكرا 

  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

الدكتور حسن بن عبداهللا فخرو وزير الـصناعة        األخ  شكرا ، تفضل سعادة     
  .والتجارة  
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 :وزير الصناعة التجارة 

 فإن أمحد زادالذي تفضل به األخ لسؤال   ا عنإجابة  شكرا سيدي الرئيس ،     
 يف ظرف ينجزيف أقل من أشهر ويف اعتقادي أنه سوف سينتهي منه   مشروع القانون   

، وهو اآلن يف القـراءة  احلكومة من صياغة هذا املشروع      انتهت   .قليلة جدا   أسابيع  
 ٥شـأنه  مث ينظـر يف     من   و ىل جملس النواب خالل أسابيع قليلة     النهائية وسوف يقدم إ   

أن يقـدم   علـى    كم معارضة إذا كان هناك إصرار من جملس       لديها تواحلكومة ليس 
وأنا متأكد من أنه سوف يكون هناك توافق بني الطرفني وبـني            . املشروع املطروح   

ا املسودتني ، وشكر .  
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 : العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً أقدم شكري اجلزيل إىل أصـحاب الـسعادة             
 ١٥ رئيس   بإصدار قانون محاية املستهلك ، والشكر موصول إىل        نمقدمي االقتراح بقانو  

كذلك أتقدم   . ناوأعضاء جلنة الشئون املالية واالقتصادية على تقريرها املطروح أمام        
دار مشروع قانون حلماية املـستهلك      الشكر إىل احلكومة املوقرة على توجهها بإص      ب

فق وبعد املوافقة على هذا املقترح بقانون املطروح أمامنا وإذا و          -ال مينع   ولكن هذا   
كما  - احلكومة يف صياغة هذا االقتراح وتقدميه جنبا إىل جنب  من أن تسرع   –عليه  

 ٢٠رح بقانون أن املقتوخاصة إىل الس الوطين إلعادة دراسته ،      -تفضل سعادة الوزير    

الذي أمامنا يسعى إىل وضع قانون حيمي املصاحل االقتصادية للمستهلك ، ويـضمن             
صحته وسالمته ومحايته من أي انتهاك أو جتاوز ملصاحلة ، واختاذ اإلجراءات والتدابري     

   ن ال حيترم حقوق املستهلك ، كما يسعى إىل تزويد املستهلك     القانونية الالزمة حبق م
من سـالمته وضـمان     عة وخصائص السلع واخلدمات مبا يـض      مبعلومات عن طبي  

 ٢٥، معايل الـرئيس  .  بأمثان معقولة - كما تفضل األخ فؤاد احلاجي     -منها  االستفادة  

نه من املعروف نتيجة لعقد االتفاقيات التجارية سواء كانت هذه االتفاقيات إقليمية            إ
الـسلع واخلـدمات    أو دولية ، وفتح أبواب السوق واحلدود الدولية أمام دخـول            
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ومن هنا ظهرت احلاجة إىل قانون      ،  مبختلف أنواعها ؛ جنم عنها سلبيات وإجيابيات        
متكامل حيمي املستهلك ، قانون يلزم اجلميع التقيد ببنوده ومواده بشكل تـام دون              

 صحيح أنه يوجد اآلن قانون معمول به حلماية املستهلك ، إال أنـه              .متييز أو تفرقة    
اقص هذا ما ملسته الوزارة يف إصدار القانون اجلديد ، فما أحوجنـا          يشوبه بعض النو  

      ا تضر بـسالمة          اإىل قانون يلزم املزود عند اكتشافه عيب٥ يف السلعة أو خدمة من شأ 

األشخاص أو املمتلكات ، أن يعطي عنها حتـذيرا واضـحا وحمـددا ، وأن يبلـغ          
من أي ضرر   و حدوثها   توخيكيفية  املستهلك واجلهات املعنية باألضرار احملتملة ، و      

حيدث بسبب استعماهلا ، على غرار ما تعمله الشركات الغربية عندما تكتشف عيبا             
تقوم بسحب البضاعة ، وتعويض املستهلك حفاظًا على مسعتها ، وهذا ما ضـمنته              

 ١٠يـا   -إن املـستهلك  ) . واجبات املزود(من الباب الثالث من املقترح يف     ) ٥(املادة  

 إذا اكتشف عيبا يف سلعة أو مادة استهالكية سواء كانت ضرورية            -لرئيس  معايل ا 
أو كمالية وأراد استبداهلا أو إعادا يصطدم مبا هو مكتوب على الفاتورة من عبارات 

ال يسمح بإعادة أو استبدال البـضاعة أو       " ،  " البضاعة املباعة ال ترد وال تستبدل       " 
 بقانون الذي أمامنا تصدى لذلك فـأعطى احلـق          ، ولكن املقترح  " املبلغ املدفوع   

 ١٥إن القانون املطروح أمـامكم     . إعادا واسترداد قيمتها     وأللمستهلك يف استبداهلا    

متناع عن  الم أنواع االحتكار للسلع واملواد بأشكاله املختلفة من إخفاء السلعة وا          حر
نبها ، تقاضـي    بيعها ، عرض كميات حمددة منها ، أو اشتراط شراء سلع أخرى جبا            

 مع هذا   - يا معايل الرئيس     -أمثان أغلى من األمثان املعلن عنها ، لكل ذلك أنا أقف            
خواين يف الس أن يقفوا معه ويوافقوا على توصـية  إاملقترح بقانون وآمل من مجيع   

 ٢٠  . اللجنة ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .  ، تفضلي األخت الدكتورة عائشة مبارك شكرا
  

 ٢٥ :العضو الدكتورة عائشة مبارك 

.  سيدي الرئيس ، يف البداية أتوجه بالشكر اجلزيل إىل مقدمي االقتراح             شكرا
 ووجه الوجاهة فيه أنه خيدم املستهلك ويركز على حقـوق           ةهذا االقتراح ذو وجاه   
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أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة     قط أردت أن أوضح ألصحاب السعادة       ف،  املستهلك  
م أقرت احلقوق الثمانية للمستهلك ، وهي اليت جـاءت يف القـانون             ١٩٨٥ام  يف ع 

 حتت قبـة هـذا      من جيلس هذا القانون خيص كل فرد سواءًَ       . املعروض أمام الس    
الس أو حىت من خارج الس ، ومن حسن الطالع أن يتوافق هذا املقترح مع اليوم                

 ٥ مارس وهذا على ذمة ١٥سبت املوافق العاملي حلقوق املستهلك الذي سيصادف يوم ال

ا أن نساند هذا القانون والبد أن نقف يف وعلين،  Consumer Internationalمنظمة 
صف اإلخوة مقدمي هذا االقتراح ونؤيدهم ، وأطلب من أصـحاب الـسعادة أن              

 ال توجد فإنهوضح لنا سعادة الوزير     أكما  ويوافقوا على جواز النظر يف هذا املقترح ،         
الفات جوهرية بني املقترحني فأعتقد أنه إذا ال توجد أية اختالفات جوهرية فلم ال             اخت

 ١٠ .  وشكرا ؟يكون التعديل من قبل املقترح الذي قدم من هذا الس 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضلي األخت دالل الزايد 
  

 ١٥   :العضو دالل الزايد

بالنيابة عن مقدمي االقتراح بـأن أتقـدم        شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً امسح يل        
بالشكر إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية وأعضائها ليس فقط على التقرير الذي جاء             

يف صاحل املقترح وإمنا على إسهامهم معنا يف تعديل بنود هذا املقترح الذي تقدمنا بـه                 
لقـد  .  أوجه هلم الشكر ويف عدد من املواد اليت أجرينا عليها التعديالت ، فأحببت أن        

 ٢٠أسعدين سعادة وزير الصناعة والتجارة حينما أشار إىل مسألة وجود توافق بني االقتراح        

 بوزارة الصناعة والتجارة ، وبطبيعة احلال لقد راعينـا هـذا   ومشروع القانونبقانون  
 الوزارة يف أا عملت     حقاملشروع بقانون الذي عملت عليه احلكومة وحنن ال نبخس          

وكما . هدة مع الكثري من اجلهات الرمسية لتعديل مشروع القانون املوجود لديهم            جا
 حاولنا أن نوائم ما بني املقترح الذي تقدمنا به وما ورد    فقد - يا معايل الرئيس   -تعلم  

 ٢٥ سوف مير وفـق  - حسبما أوضح الوزير    -يف املشروع بقانون ، لكن املشروع حاليا        

أن يتم األخذ به لطاملا هناك توافق فهذا خيلق نوعا مـن            آلية وقد نكون حنن أسرع يف       
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كذلك أود أن أوضح نقطة وهي أنه       . االنسجام ما بني الغرض من املقترح واملشروع        
أثناء إعدادنا هلذا املقترح راعينا النصوص العربية وبصفة خاصة أيضا النصوص اخلليجية            

نصوص فيما بينها حىت بالنسبة لبـاب       املتعلقة بقانون محاية املستهلك وانتقينا أفضل ال      
        االتعريفات حاولنا أن نغطي كل التعريفات ، وأفردنا باب حلقوق محاية املستهلك    ا خاص 

 ٥وكذلك واجبات املزود واملعلن والوكيل ووضعنا كذلك فيما يتعلق جبهـات محايـة             

 املستهلك ، أي العربة ليست باختالف التسميات بقدر ما هي اختالف االختصاصات           
 أو اإلدارة ، فكل هذه األمور عندما قمنا بتجميعها قصدنا فيها ما تواجهه              ذا اجلهاز 

البلد ، وعندما مت تأسيس جلنة الغالء املعيشي برئاسة األخ أمحد زاد دفعنا أكثر بـأن                
  . خنرج ذا املقترح بقانون ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . السليطي شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد 

  
   :العضو الدكتور محد السليطي

 ١٥شكرا معايل الرئيس ، أتصور أن هذا املقترح قد بذل فيه جهدا كبريا وهو مقترح  

مهم وأساسي وحيمي املستهلك ، ونشكر اإلخوة مقدمي االقتراح ، وهذا املقترح ال              
حنـن   . يتعارض مع اهتمام احلكومة املوقرة مبشروع القانون الذي سوف تتقدم بـه           

كسلطة تشريعية علينا واجب يف هذا املوضوع ، وهذا االقتراح يسد ثغرة أساسـية يف    
 الس على هـذا االقتـراح       أن يصوت بنية التشريع يف اململكة ، ولذلك فإنين أقترح         

 ٢٠  . ويرفعه إىل احلكومة بعد إقراره ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، تفضل األخ راشد السبت 

    

 ٢٥   :العضو راشد السبت

شكرا معايل الرئيس ، أشكر الزمالء مقدمي هذا االقتراح بقانون علـى اجلهـد       
الذي بذلوه يف إعداد قانون متكامل ذا احلجم والعمومية وكذلك على حسن اختيار             
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املوضوع احليوي الذي ميس احلياة اليومية للمواطنني ، وأبدي إعجايب الشديد مبا تناوله             
ح بقانون من شىت اجلوانب املتعلقة حبماية املستهلكني السيما وحنن نعاين مجيعا            االقترا

من التصرفات السلبية لكثري من التجار نتيجة انفرادهم يف بعض األحيان بتقدمي املنـتج       
أو اخلدمة وتغليبهم ملصلحتهم الشخصية على حساب املتعاملني معهم ، فكان البد من            

 ٥م عالقة التجار باملستهلكني ويضع الضوابط القانونية       وضع هيكل تشريعي حديث ينظ    

حلماية حقوق الطرف األضعف يف املعادلة وهو املستهلك دائما ، وكذلك تنظيم آلية             
رقابية فاعلة للحد من اجلور واالرتفاع الالحمدود لألسعار اليت شهدناها خالل الفتـرة             

ا حدا باحلكومة املوقرة والسلطة     السابقة ، ويعاين منها شرحية كبرية من أبناء الوطن مم         
التشريعية إىل حبث العالجات املناسبة وصرف اإلعانات وغريها من إجراءات املواجهة           

 ١٠معايل الرئيس ، لقد اطلعت على رأي مجعية محاية املستهلك          . للحد من هذه الظاهرة     

أرى أن يؤخذ ا عند صـدوره       و ،البحرينية وقد أوردت مرئيات ومالحظات قيمة       
 أرجو من الزمالء املوافقة علـى       .مشروع قانون وهي مالحظات جديرة باالهتمام       ك

  . هذا االقتراح ، وشكرا 
  

   ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  
  :العضو فؤاد احلاجي 

 ٢٠أننا البد أن نضع حدا أعلى س ، أردت أن أوضح ملعايل الوزير    شكرا سيدي الرئي  

األساسية واملدعومة من احلكومة حىت يستطيع املستهلك واملواطن الـشراء ، إن     للسلع  
 املستهلك واملواطن من خالل حتميسرعتنا يف املوافقة على هذا االقتراح بقانون سوف        

هذه الظروف املعيشية والغالء املتفاقم ، على األقل يستطيع أن يأكل ، لكن أن ننتظـر   
   ؟ لدينا اآلن مقتـرح بقـانون فلمـاذا ال نأخـذ             مىت سيخرج القانون ومىت سيطبق    

 ٢٥به ؟ إذا كانت هناك جلنة تراقب األسعار وتدعم السلع األساسية فأين هذه اللجنـة ؟                

والبد من وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى خمتصة ذا املوضوع أن تراقب              
؟ معـايل الـرئيس ،    شراؤها يراداألسعار وتنظر هل تتناسب األسعار مع السلعة اليت       
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 فلسا ، وإذا كان     ٢٥٠ جراما من اللحم وتباع بـ       ١٥ الواحدة حتتوي على     االشاورم
 جراما من اللحم ؟     ١٥والفالفل فكيف سوف تكتفي بـ      ا  أغلبية الناس تأكل الشاورم   

حنن حباجة إىل سرعة املوافقة على قانون محاية املستهلك رأفة بالناس ملراقبـة أسـعار               
، ألننـا يف    ) كافيار(أو  ) سبيطي(ساسية فاألمر ال يتعلق مبن يود أن يشتري         السلع األ 

 ٥عصر العوملة وشفافيات العوملة ، مثالً دولة اإلمارات وضعت حـدا أعلـى للـسلع               

األساسية ، حنن ال نريد أن نشتري دهن العود لكن البد من مراقبة أسـعار الـسلع                  
أن تكون يف متناول كافة شرائح اتمـع   األساسية واليت يعيش عليها املواطن ، وجيب        

خصوصا أن احلكومة املوقرة مل تقصر يف الدعم للسلع سنويا وهي مشكورة علـى               و
ذلك وعلى رأسها سيدي جاللة امللك ومسو رئيس الوزراء ، لكن األمر حيتاج إىل تنفيذ  

 ١٠، ومراقبة وضوابط أسعار السلع األساسية حىت ال خترج األمور عمـا وصـلت إليـه       

  . وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور حسن بن عبداهللا فخرو وزيـر الـصناعة              

 ١٥  .  والتجارة 
  

   :وزيـر الصناعة والتجارة
ن هناك بعض االلتباس يف املوضـوع ،        إ معايل الرئيس ، يؤسفين أن أقول        شكرا

 هناك حاجة إىل أن تكومة وليسالسلع املدعومة وكما هو معروف مسعرة من قبل احل       
ـ            ٢٠و  اللحـوم احلمـراء أ     تخيرج قانون أو غري قانون بشأن السلع املدعومة سواًء كان

 صدر من جملس الوزراء حـول هـذا        اأن هناك قرار  الدواجن أو اخلبز ، وكما نعرف       
 هناك  تاملوضوع ، فهذه السلع مدعومة ومسعرة والتسعري فيها بصورة مستمرة وليس          

 يف الصحف   ت هناك جتاوزات سواًء كان    تت من خالل التفتيش ، فإذا كان      أية جتاوزا 
أو من خالل اخلط الساخن أو غريه فإن وزارة الصناعة والتجارة واحلكومة ككل تريد              

 ٢٥  إن هـذه األسـعار     فأن تعرف عن أية جتاوزات بشأن هذه األسعار ، وبصورة عامة            

 دينـار واحـد   -ما هو معروف  وك -إن سعر كيلو اللحم األمحر    فوللعلم  ، متماشية  
  مقارنةً بدول شقيقة وقريبة وغنية يصل فيها السعر بني دينـار وسـتمائة فلـس إىل                
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دينارين ، فبالتايل فإن األسعار بالنسبة للسلع املدعومة يف البحرين هي األقل يف العـامل               
بـأن  بالنسبة للرقابة فقد بينا لكم وللمجلس اآلخر ولعدة مـرات           . وأيضا يف اخلليج    

 مفتشا وهم متواجدون يف األسواق من اخلامسة    ٢٥ وعدد موظفيه هناك جهازا للرقابة    
ولكن هنـاك   . صباحا إىل الساعة الثامنة أو التاسعة مساًء ويقومون بكل ما بإمكام            

 ٥آالف الربادات والدكاكني وليس من املمكن عمليا أن يراقب كل سعر وكل برادة إال              

فة من املفتشني وبالطبع حنن ال نستطيع توفري هذا العدد أبـدا ،        من خالل اآلالف املؤل   
 يف الدول املتقدمة هو يف حد ذاته رادع كقانون          – سيدي الرئيس    –ولكن أي قانون    

اجلنايات وقانون العقوبات فإن وزارة الداخلية ال توفر لكل مرتل شرطيا حىت تـضمن            
دث أي جتاوز فإن القانون يكـون       عدم حدوث أية جرمية ، إننا نضع القانون وإذا ح         

 ١٠ اجلهـات   -رادعا هلذا التجاوز ، ويقدم من يتجاوز القانون إىل اجلهات ذات العالقة             

 فبالتايل فإن القوانني سوف تصاغ سواء مقدمة من احلكومة أم        -القضائية أو غري ذلك     
 ألنه ال يـزال هنـاك عـدم    - كما ذكرت وأكرر مرةً أخرى      -من جملس الشورى    

أن  بني القانونني ، فإذا كنتم تـرون          شبه كامل  ااب هلذه النقطة بأن هناك توافقً     استيع
هذا املقترح جيب أن يأخذ مساره القانوين فليكن ذلك وليس هناك أية مشكلة ، ولكن              

 ١٥أن القانون املقدم من احلكومة سوف يـصب        ن خالل املسار القانوين يبدو يل       عمليا م 

النواب ، ولكنين   وقر ألن املشروع يف طريقه إىل جملس        يف جمراه قبل اقتراح جملسكم امل     
أن احلكومة ووزارة الصناعة والتجارة ليس لديها أي مـانع مـن أن   أكرر مرةً أخرى  

القانونيني يف أسـرع وقـت   بني لتوفيق لتكون هناك اجتماعات مكثفة وحبث مستمر   
  .باليت هي أحسن ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . ضل األخ مجيل املتروك شكرا ، تف

  

   :العضو مجيل املرتوك
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أوالً أتقدم بالشكر ملقدمي االقتراح ، وال خيفى على أحد            

بأن هذا املقترح هو من أهم املقترحات اليت قدمت هلذا الس خاصةً يف موجة هـذا                
ير املقترح إذا كانت    الغالء احلايل ، لكنين ال أرى سبب إصرار مقدمي االقتراح يف متر           
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احلكومة سوف تتقدم ذا املشروع خالل أسابيع ، ومعاليكم دائما تنصحنا وتتطمننا            
وإذا كان هناك مشروع متكامل سيأيت      . بأن احلكومة سوف تعمل وتطبق وغري ذلك        

إلينا فأعتقد أنه قد يفيدنا أكثر يف نقاشنا يف املستقبل ، ولو وافقنا على هذا االقتـراح                 
 فسوف يذهب إىل احلكومة ومن مث يصاغ من قبل دائرة الشئون القانونية ويقدم              اآلن

 ٥أننا تقدمنا  وال خيفى على هذا الس      . يالً  إلينا مرة أخرى معىن ذلك سيأخذ وقتا طو       

باقتراح بقانون بشأن الصحافة يف الفصل التشريعي األول وظل سنتني ومل يصل إلينـا              
خرى يف الفصل التشريعي الثاين منذ حوايل عشرة أشـهر          إىل اآلن ، ومت تقدميه مرةً أ      

وأيضا مل يصل أي شيء ، فإذا كان هناك نوع من التوافق بني احلكومة والس علـى      
 فلن يكون هناك أي ضرر      - حسبما تفضل سعادة الوزير      -االنتظار ألسابيع معدودة    

 ١٠ يف تقـدمي مـشروع      إذا كانت جادة   يف تأخري مناقشة االقتراح  ، وأرى أن احلكومة        

قد يفيدنا يف مناقشاتنا ويقصر املدة يف إقرار هذا املقتـرح ،            فبقانون حلماية املستهلك    
  . وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥  . شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية 

  
   :العضو خالد املسقطي

     ا سيدي الرئيس ، بصفيت رئيسا للجنة الشئون املاليـة واالقتـصادية فقـد     شكر
 وزير الصناعة والتجارة بأنه يرى أن املقترح جاء بصورة وافية ويف سعادةأسعدين كالم 

 ٢٠نفس الوقت يعتقد أنه سوف يكون مكمالً إن مل يكن بالصورة نفسها لألصل الـذي               

اءوا ذا املقترح   مت إعداده من السلطة التنفيذية ، إنين أشكر مقدمي االقتراح والذين ج           
فهم واسـتعداد أليـة     توذه الصورة ، وأشكرهم يف نفس الوقت على ما أبدوه من            

ونشكر أيضا أعضاء الس علـى  . تعديالت مت مناقشتها يف اللجنة مع اجلهات املعنية        
 هناك مـشروعا    على أن  ال خنتلف    - سيدي الرئيس    -دعمهم هلذا املقترح ، إال أننا       

 ٢٥إلينا من احلكومة ولدينا أيضا مقترح مقدم من السلطة التشريعية واليت من       جاهزا سيأيت   

 من ٩٨وهذا ما ذكرته املادة    ، صلب اختصاصاا أن تقوم بإعداد مشروعات القوانني        
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له األسبقية ويعترب األصل وأي مشروع      فالالئحة الداخلية ، أي إذا كان هناك مشروع         
 أن  - بعد ما مسعنا من معايل الـوزير         -أعتقد  . آخر يأيت مكمالً للمشروع األصلي      

  يف نفس االجتاه واهلدف ، وعندما سنناقش مثل هذا االقتراح ومن مث يسرياناملشروعني  
أا سوف تأخذ بعني االعتبار ما جاء يف مواد هـذا           يذهب إىل احلكومة فإنين متأكد      

 ٥اية املستهلك ، وعنـدما     املقترح ألننا نتفق يف اية املطاف إىل حتقيق القانون وهو مح          

نتكلم عن محاية املستهلك ال نتكلم من ناحية األسعار فقط ، ألن األسعار قد تكـون               
 وقد تكون األقل أمهية بالنسبة لوجود هذا القانون ، إن محاية املـستهلك              ا واحد اطرفً

 الواجبات  فكرة عن  ويف نفس الوقت تعطي املزود       ، حقوقه   عنتعطي املستهلك فكرة    
 سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما جئنا به من توصية من خالل             .جيب عليه االلتزام ا     اليت  

 ١٠   فعالً مكمالً ملا تقدمت بـه الـوزارة         سيكونتقرير اللجنة باملوافقة على هذا املقترح       

 إىل اجلهات القانونية ليأخذ يف اية املطاف هذان املـشروعان نفـس             - مشكورة   -
  . ون حيمي املستهلك ، وشكرا التوجه لتحقيق الوصول إىل قان

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥   .شكرا ، تفضلي األخت رباب العريض

      

  :العضو رباب العريض    
، بصفيت عضوا يف جملس الشورى وبالنسبة لألعضاء يف         شكرا سيدي الرئيس    

جملس الشورى فإن األصل يف سن القوانني هو للسلطة التـشريعية دون الـسلطات              
 ٢٠ ، بالتايل حنن لدينا األصل يف سن هذه التشريعات ، وأنا أستغرب من طـرح        األخرى

بعض األعضاء موضوع أننا ننتظر مشاريع احلكومة ، فما دام لدينا األصل فبالتايل حنن        
نبدأ يف سن القوانني ، ووجود مشروع قانون مماثل للمقترح املقدم من قبل أعـضاء               

 ، وخاصة أن سعادة الوزير طرح موضـوعا      جملس الشورى ال يعين أن نوقف املقترح      
وهو أن ما قدموه متوافق مع ما املقترح املوجود ، فما دام لدينا األصل فبالتايل البـد               

 ٢٥محايـة املـستهلك يف      أكثر الدول سنت قانون    أن نوافق على هذا القانون خاصة أن      

            ا أعتقد أنـه    الوقت احلاضر وحنن ما زال لدينا فراغ تشريعي يف هذا املوضوع ، فحالي
  .البد أن نوافق عليه كمقترح ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضل األخ حممد هادي احللواجي شكرا ، 

    
  :العضو حممد هادي احللواجي 

 ٥، يف الواقع الكثري مما أردت قولـه قالـه األخ خالـد             شكرا سيدي الرئيس    

 على تعامله اإلجيايب مع املقترح      املسقطي ولكن يف البداية أريد أن أشكر معايل الوزير        
 الداخلية عاجلت وجود  مشروع من احلكومة مع مقترح من جملس            ةالالئح. املوجود  

النواب أو من جملس الشورى يف ذات الوقت أو مع اختالف بـسيط يف الوقـت ،                 
وأعتقد أن لدنيا جتربة إجيابية فنحن يف اللجان ندرس اآلن مشروع قـانون مكافحـة        

 ١٠ولو جاءنا كل مقترح على حده لكان عرضة للناقش بل ميكن أن يكـون              التدخني ،   

عرضة للرفض أيضا ، ولكن دمج املشروعني مع بعضهما الـبعض أدى إىل أن كـل               
مشروع عدل املشروع اآلخر وخرجنا مبشروع أعتقد أنه سوف يكون حمـل قبـول       

 الـشورى   املقترح املقر من قبـل جملـس      : وتوافق من خالل عملية دمج املقترحني       
كذلك بالنسبة هلذا املوضوع ال أرى أن هنـاك  . واملقترح املقر من قبل جملس النواب   

 ١٥أي ضري إذا استفادت احلكومة من اقتراح جملس الشورى الذي سوف يقر إن شاء اهللا              

يف هذه اجللسة ومن املشروع املوجود لديها ، فجمع هاذين املشروعني سيؤدي حتما             
تقد أنه يضري العملية التشريعية بل بـالعكس سـيؤدي إىل           إىل مشروع متكامل ال أع    

  . إصدار وإقرار قانون أكثر أحكاما ، وشكرا 
             

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، يف احلقيقة لدي طلب بقفل باب النقاش ومل يتبق إال األخ أمحد زاد 
تفضل األخ . اب النقاش واألخ عبدالرمحن عبدالسالم فليتكلما ومن مث سوف نغلق ب

  .  أمحد زاد 
  

 ٢٥  :العضو أمحد بهزاد 

يف الواقع ال خنتلف سواًء كنا مؤيـدين للمقتـرح أو           شكرا سيدي الرئيس ،     
معارضني له أو طالبني اإلرجاء على أمهية هذا االقتراح وأمهيته بالنـسبة للمـواطن ،               
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قتـراح بقـانون     اآلن إذا كنا سنناقش وسنمـضي يف اال        – سيدي الرئيس    –ولكن  
وسوف نرفعه إىل احلكومة يف الوقت الذي تقول فيه احلكومة إن هناك مشروع قانون              
سوف يكون موجودا هنا خالل أسابيع ؛ فما مصري هذا االقتراح ؟ هل سيبقى لدى               

 الداخلية ملدة سنتني لكي تصوغه كمشروع قانون ؟ أنـا ال            ةاحلكومة حبسب الالئح  
 ٥ني مشروع قانون معد وجاهز واقتراح بقانون سوف        أعرف كيف ستدمج احلكومة ب    

حيول إىل اجلهات املختصة ملناقشته واخلروج بتوصيات ؟ وإذا متـت املوافقـة علـى       
االقتراح بقانون يف هذه اجللسة ورفع إىل احلكومة فمعىن ذلك أن القانون أو املشروع              

 القـانون مـن   سوف يتأخر إىل أن يأيت إىل الس ، فمن األفضل أن نستلم مشروع           
 ومن مث يناقش مقدمو االقتراح      - مثلما ذكر سعادة الوزير      -احلكومة خالل أسابيع    

 ١٠التعديالت اليت يريدون أن يدخلوها على املشروع ، هذا إذا كنا فعـالً ـدف إىل                

مصلحة املواطن وإصدار مشروع قانون حلماية املستهلك وإال فالعملية سوف تطول ،            
  .وشكرا 

  

  :ـــــــــس الرئيــــــ
 ١٥  . األخ عبدالرمحن عبدالسالم شكرا ، تفضل

  
  :العضو عبدالرمحن عبدالسالم

 احلقيقة ما أثاره أخي أمحد زاد ميثل إشـكالية قانونيـة            شكرا سيدي الرئيس ،   
سوف تواجهنا ، وإذا أقر االقتراح وذهب مث تتقدم احلكومة بعد أسـابيع مبـشروعها      

 ٢٠نون أو االقتراح بقانون ؟ الالئحة الداخلية تقـول يف          فأيهما أسبق ؟ هل املشروع بقا     

إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانني يف املوضوع الواحد اعترب           : " ٩٨املادة  
وأسبقها هو الذي أقر وليس أسبقها الذي قدم ومل يناقش ، هنـا             " أسبقها هو األصل    

س النـواب أن هنـاك      نوقش وأقر وذاك تقدمت به احلكومة ومل يناقش ، إذا مسع جمل           
اقتراحا بقانون قد أقر من جملس الشورى سينتظر حىت يأتيه كمشروع قانون وحنـن مل     

 ٢٥إمـا أن نرجئـه أو يـسحبه    : ننظر يف شي ، وأعتقد أن املخرج من هذه املسألة هو          

املتقدمون ملزيد من الدراسة وعندهم مهلة شهر وتتقدم احلكومة بـاالقتراح مث تـتم              
ض املواد عليه من مشروع القانون الذي ستتقدم به احلكومة ، أمـا           دراسته وإضافة بع  
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إذا تقدمت احلكومة مبشروعها وأقر هذا وذهب فسوف تكون هناك إشكالية ، بعـد              
، فهـذه   ) البيضة أم الدجاجة ، الدجاجـة أم البيـضة ؟           : من أسبق   : ( ذلك نقول   

  .، وشكرا املشكلة 
  
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
مقترح القانون عندما يذهب إىل احلكومة ال يعود كمقترح بل : والً شكرا ، أ

يعود كمشروع قانون وبالتايل إذا تقدمت احلكومة مبشروع قانون سيكون هو األصل 
وسيكون هذا املشروع هو القانون البديل ، وقد أكد سعادة الوزير أنه ليس هناك فرق 

 ١٠ أعتقد أنه ليس هناك معارضة للقانون بني القانونني فهما متطابقان إىل حد ما ، وأنا

إمنا توافق بني اجلميع سواء احلكومة أو السلطة التشريعية ، فإذا رفع االقتراح بقانون 
فالشك أن احلكومة سوف تستفيد منه وقد تعدل أيضا على مشروعها ويف نفس 
الوقت سوف يكون متاحا لإلخوة يف جملس النواب حىت إذا أتاهم مشروع القانون 
من احلكومة يكون هذا االقتراح بقانون متاحا هلم حىت يطلعوا عليه وجيروا التعديالت 
 ١٥الالزمة عندما يناقش هذا املشروع ألنه لن يأيت إلينا أوالً بل سيأيت إىل اإلخوة يف 

جملس النواب ، وقد سبق أن حتدثت مع سعادة األخ الدكتور حسن بن عبداهللا فخرو 
إذا كان مشروع القانون : صوص هذا املوضوع وقلت له وزير الصناعة والتجارة خب

جاهزا وقدم فسيكون هو األصل وسيكون اقتراحنا مرادفًا له وسيناقش املشروعان 
  .  تفضل األخ أمحد زاد . وسوف يكمل كل منهما اآلخر 

  ٢٠ 

  :العضو أمحد بهزاد 
 وأمسح  .أنا معترض على طريقة تقدميه يف هذه اجللسة         شكرا سيدي الرئيس ،     

 أن أوضح وجهة نظري ، فأنا من مؤيدي اقتراح قانون محايـة   – سيدي الرئيس    –يل  
املستهلك ولكن بالطريقة اليت نوافق فيها فمعىن ذلك أنين لـن أخـدم املـستهلك يف             
 ٢٥القانون ، هذه احلقيقة ألننا سوف نقع يف إشكالية وسوف نوافق عليه وسوف يذهب              

هـل  !  مرة أخرى بعد أن تقـدم مـشروعها          إىل احلكومة واحلكومة سوف تصوغه    
احلكومة ملزمة بصياغة االقتراح بقانون إذا رفع هلا أم ال ؟ هي ملزمة فكيف هي ملزمة        
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بصياغة اقتراح قانون مرفوع إليها يف الوقت الذي هي متقدمة مبشروع بقانون ؟ أريد              
  .من األخ املستشار القانوين للمجلس أن يوضح لنا هذا األمر ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥وجهة نظر األخ أمحد زاد واألخ مجيل املتروك إىل  اآلن استمعت لقدشكرا ، 

 هذا هو االقتراح ومبا أندون اإلرجاء ي يؤناألخ الشيخ عبدالرمحن عبدالسالم الذيو
فهل يوافق الس على اقتراح إرجاء  .نعرضه للتصويت س اللجنة فاقتراحاألبعد عن 

  ر يف االقتراح بقانون ؟النظ
  

 ١٠  )موافقة أغلبية(

  :الرئيـــــــــــــــس 
 إىل أن يأيت مشروع قانون احلكومة ، األخ        النظر يف االقتراح بقانون   إذن يرجأ   

  ... املستشار القانوين للمجلس ما هو الوضع املتبع يف هذه احلالة 
  

مثرية نقطة نظام(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
ً

(:   ١٥ 

هو اقتراح بقانون وجيب أن نصوت على توصية اللجنة وليس لرئيس ،   سيدي ا 
على أي اقتراح آخر ، ولنسأل األخ املستشار القانوين للمجلس ، فهو اقتراح بقـانون          

       .  وتوصية اللجنة إما أن تكون باملوافقة أو الرفض أو اإلرجاء ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  . ىل رأي األخ املستشار القانوين للمجلس فليتفضل شكرا ، إذن سنستمع إ
  

  :املستشار القانوني للمجلس 
شكرا سيدي الرئيس ، الس بصرف النظر عن توصية اللجنـة لـه ثالثـة               

 ٢٥إما املوافقة أو الرفض أو اإلرجاء ، وقد توصي اللجنة بأي توصية من هذه              : خيارات  

ذه اخليارات الثالثة ، وتبقى كيفيـة       التوصيات ولكن القرار للمجلس يف خيار من ه       
التوصل إىل هذا القرار ، ومبا أن هناك توصية من اللجنة فأرى أن تعرض توصية اللجنة      
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للتصويت أوالً ، فما دامت هناك توصية من اللجنة فتعرض هذه التوصية للتصويت ،              
   علـى   وإذا مل تتم املوافقة عليها فيعرض اخلياران بالتسلسل للتصويت عليهما كـالً           

  .حدة ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

 على كلٍ األخ املستشار القانوين للمجلس يقول إنه جيب أن تعـرض             شكرا ، 
توصية اللجنة للتصويت أوالً وإذا مل تتم املوافقة عليها نطرح للتـصويت املقترحـات            

  . األخ مجيل املتروك تفضل. األخرى 
  

 ١٠  :العضو مجيل املرتوك 

 ما تفضل به األخ املستشار القانوين للمجلس غري ي الرئيس ،شكرا سيد
صحيح فدائما وأبدا عند إقرار كل املشاريع نصوت على االقتراح األبعد وليس 
التصويت على توصية اللجنة ، واألبعد هو اإلرجاء ، وهذا األمر ينطبق على أي 

ا ويف كل تصويت يتم تصويت ، وأنا مل يسعنِ اآلن أن أنظر إىل املادة ولكن دائم
 ١٥  . التصويت على االقتراح األبعد وليس على توصية اللجنة فهذا غري صحيح ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .رئيس جلنة الشئون املالية واالقتصادية  األخ خالد املسقطي شكرا ، تفضل

  

 ٢٠  :العضو خالد املسقطي 

ع األخ املستشار القانوين للمجلس  أنا أتفق اتفاقًا تاما مشكرا سيدي الرئيس ،
 – سيدي الرئيس –ويف اية املطاف هو املستشار القانوين للمجلس ، ولو مسحت يل 

 من الالئحة الداخلية اليت عاجلت كيفية النظر والتصويت على أي ٩٤أن أقرأ املادة 
 فكرته حييل الرئيس االقتراح بقانون إىل اللجنة املختصة إلبداء الرأي يف: " مقترح 

 ٢٥وللجنة أن تأخذ رأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنة تقريرا 

وللجنة . يعرض على الس يتضمن الرأي يف جواز نظر االقتراح أو رفضه أو إرجائه 
أن تشري على الس برفض االقتراح ألسباب تتعلق باملوضوع بصفة عامة ، فإذا ما 

  ذا االقتراح أحاله إىل احلكومة لتضع صيغة مشروع وافق الس على نظر ه
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سيدي الرئيس ، املفهوم من هذه املادة هو أنه تعرض على الس توصية " . القانون 
اللجنة وإذا مل يصوت الس يف صاحل توصية اللجنة فمن مث نتعرض إىل ما مت طرحه 

نت توصية اللجنة يف اجللسة من خيارات أخرى ال تتعدى خيارين آخرين ، وإذا كا
وأعتقد أن كالم األخ . جبواز النظر فمعىن ذلك إما أن يكون هناك إرجاء أو رفض 

 ٥املستشار القانوين للمجلس صحيح ، فيجب أن نصوت أوالً على توصية اللجنة ، وإذا 

مل يصوت الس لصاحل هذه التوصية نعرض اخليارين اآلخرين إذا كان هناك طرح 
  .واألخوات أعضاء الس ، وشكرا لذلك من قبل اإلخوة 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  . األخ مجيل املتروك شكرا ، تفضل

  
  :العضو مجيل املرتوك 

 أعتقد أن هناك لبسا سواء من األخ املستشار القانوين شكرا سيدي الرئيس ،
 من الالئحة الداخلية تطرح موضوع ٩٤للمجلس أو األخ خالد املسقطي ، فاملادة 

 ١٥ ٧٤ وإمنا تناولته املادة ٩٤أي اقتراح بقانون يف فكرته ولكن التصويت مل تتناوله املادة 

ال يعرض أي اقتراح ألخذ الرأي عليه إال من رئيس الس : " واليت تنص على أنه 
ويأخذ الرأي أوالً على االقتراحات املقدمة بشأن املوضوع املعروض وتكون األولية 

، هذا هو التصويت ، وتواصل " وأبعدها عن النص األصلي يف عرضها ألوسعها مدى 
  ويف حالة رفض الس لالقتراحات املذكورة يأخذ الرأي على النص : " املادة 

 ٢٠  . ، هذا يف حالة التصويت ، وشكرا " األصلي 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

 ٢٥  :شي العضو الدكتورة بهية اجل

شكرا سيدي الرئيس ، صراحةً أنا ال أرى أي داعٍ لإلرجاء ، ملاذا اإلرجاء ؟ إما 
أن نصوت على االقتراح بقانون بالرفض أو بالقبول ، أما إذا كنا نرجئه حىت ننتظر 
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مشروع القانون الذي سوف يأيت من احلكومة فمعىن ذلك أننا ال نوافق عليه ، فيجب 
نة إما بالرفض أو بالقبول ، فليس هناك داعٍ لإلرجاء فأنت اآلن أن نعرض توصية اللج

  .ترجئه إذا كان لديك سبب وصراحةً ال أجد أي سبب لإلرجاء ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس       

  . شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

  :املستشار القانوني للمجلس 
علق باالقتراحات اليت تقدم بشأن تعديالت املواد        تت ٧٤شكرا سيدي الرئيس ، املادة      

 ١٠الواردة يف مشروع القانون ، فحينما تتعدد االقتراحات بالتعديل ملادة مـن مـواد              

املشروع فحينئذ يكون هناك معيار للقياس فيما يتعلق باألبعد واألقرب ، وهنا ليس             
الوارد يف املشروع ، هناك وهو النص  لدينا معيار يف هذا املوضوع ألن املعيار موجود

فيجرى التصويت أوالً على االقتراح األبعد عن نص املشروع ، وهنا ليس لدينا نص              
مشروع وإمنا هناك اقتراح مقدم وهناك ثالثة خيارات واللجنة الـيت أحيـل إليهـا               

 ١٥جبواز نظره ، فإذن يؤخذ التصويت على هذه        االقتراح بقانون لدراسته قدمت توصية      

حتز على األغلبية فحينئذ يؤخذ التصويت على اإلرجـاء ، فـإذا مل             التوصية فإذا مل    
التصويت على الـرفض  ، وينبغـي أخـذ          ينجح التصويت على اإلرجاء  فيؤخذ       
  . التصويت على الرفض أيضا ، وشكرا 

  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شئون جملـسي          
  .ى والنواب الشور

  
 :وزير شئون جملسي الشورى والنواب 

 ٢٥، خبصوص ما تفضل به بعض اإلخوة بالنسبة ملوضوع         شكرا سيدي الرئيس    

اإلرجاء يف هذه احلالة فيجب أن ننتبه إىل قضية مصلحة املستهلك ، وأعتقد أنـه إذا              
 كان اهلدف هو اخلروج بقانون جيد ومتطور وخيدم املستهلك وبأسرع وقت ممكن ؛ 
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فمن األجدى أن نناقشه مثلما ناقشنا يف قانون حقوق الطفـل مـثالً ، وكـذلك                
األجدى أن تنتظروا القانون من احلكومة حىت يذهب إىل جملس النواب مث يأيت إليكم              
وتستطيعون أن تضعوا فيه كل ما تشاءون ألنه قانون شامل وهو حـق دسـتوري               

روع عندما يرجع يرفـع إىل      وتشريعي للمجلس ، ولكن عامل الوقت مهم ألن املش        
 ٥احلكومة مث نرسله إىل الدائرة القانونية ولديها ثالثة أشهر من أجل صياغته وقد يرجع              

إننا متفقون على   . لكم يف الدور االنعقاد الثالث ، فأحببت أن أبني لكم هذه النقطة             
اهلدف ألن اهلدف واحد وهو أن خنرج مبشروع قانون خيدم املستهلك ويف أسـرع              

  . ، وشكرا وقت 
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس   

شكرا ، أعتقد اآلن أن األمر حمسوم وليس أمامنا إال أن نأخـذ بـرأي األخ       
 التوصـية   يت على توصية اللجنة فإذا مل حتظَ      املستشار القانوين للمجلس وهو التصو    

  ...املوافقة سننتقل إىل ب
  

مثرية(فوزية الصاحل الدكتورة العضو 
ً

 ١٥  :) نقطة نظام

بالنسبة لرأي األخ املستشار القانوين للمجلس وحىت نكـون واضـحني يف            
أنا أختلف يف جزئية مع األخ املستشار القانوين للمجلس وأرجـو أن            فالتصويت ،   

يشرحها يل ، اآلن إذا صوتنا على توصية اللجنة واللجنة وافقت على املقتـرح وإذا               
لس على رأي اللجنة ينتهي املوضـوع  وافق الس ميضي االقتراح ، وإذا مل يوافق ا 

 ٢٠وال يوجد إرجاء  وذلك حسبما فهمت من النص ألنه لـيس صـحيحا أن نعيـد                 

التصويت واإلرجاء ، فيجب أن تكون هناك موافقة أو رفض وال يوجد إرجاء ، هذا            
  .ما أردت توضيحه لألعضاء ، وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٥ك موافقة واعتراضا وإرجاًء ، فهناك ثالثة خيارات        أنا الذي فهمته هو أن هنا     

  . تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس . أمام الس 
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 :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، هناك ثالثة خيارات واألمر والقرار للمجلس ، فإذا مل             
اخلياران املوجودان يوافق على جواز النظر حسبما جاء يف توصية اللجنة فحينئذ هناك      

 على  - واإلرجاء غري الرفض     -يف النص والالئحة الداخلية ، وإذا مل حيصل اإلرجاء          
 ٥موافقة الس فإذن يف هذه احلالة يعرض املوضوع بالرفض حىت يكون هناك قـرار              

  .صريح بالرفض ، وشكرا 
   

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  ١٠ 

 :و مجيل املرتوك العض

شكرا سيدي الرئيس ، حنن نناقش آلية القانون وأخذ الرأي فقط وحنـن ال              
نناقش املوضوع ، واآللية واضحة عندنا مثل عني الشمس ، وأنا ال أعرف من أيـن                
جاء األخ املستشار القانوين للمجلس أو أي أحد من األعضاء بـالقرار وتفـسريه ؟     

 ١٥، " أخذ الرأي وإعالن قرار الـس       : " لفصل الثالث   لدينا الئحة داخلية تقول يف ا     

  :  يف بداية الفصل وهذا الفصل الثالث واملادة تقول          ٧٣املادة  ! أليس هذا التصويت ؟   
  فال يوجد اقتراح بتعديل قانون أو اقتراح بقـانون أو اقتـراح            " يعرض االقتراح   " 

ت هناك إشـكالية يف      وإذا كان  – سيدي الرئيس    -مادة ، فالتصويت على االقتراح      
موضوع تفسري هذه الالئحة نرجئ االقتراح إىل أن حنصل على تفسري بالنسبة لالئحة             

 ٢٠ تتكلم عن آلية النقاش يف املقترحـات        ٩٤بالرغم من أننا نعرف أن املادة       . الداخلية  

  وليس التصويت ، والتصويت وأخذ الرأي وإعالن قرار الـس هـو يف الفـصل               
  .الثالث ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٥شكرا ، أنت طرحت نقطة نظام واآلخرون خيتلفون معك يف هذه النقطـة ،    

واألخ املستشار القانوين للمجلس مسماه مستشار وهذا يعين أننا عندما خنتلف نلجأ            
إليه لكي يعطينا الرأي القانوين ، فهل نأخذ برأيك أم برأيه ؟ وأنا سوف أصوت وفق              

  ...ستشار رأي األخ امل



 


