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  ٥ 
  
  
  

   االستثنائية الثانيةمضبطـة اجللسة 
 ١٠  دور االنعقاد العادي الثالث

  الفصــل التشريعــي الثاني
  

      ٢االستثنائية  :الرقـم
  هـ١٤٣٠ ةاآلخرمجادى  ٤ :التاريخ
 ١٥  م٢٠٠٩ مايو ٢٨    

  
 الثالثمن دور االنعقاد العادي  االستثنائية الثانيةجملس الشورى جلسته  عقد

االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين  بقاعة، يعي الثانـيمن الفصل التشر
شهر  الرابع من ميسخلمن صباح يوم ا التاسعة والنصفالساعة عند ، بالقضيبية
وذلك ، م٢٠٠٩ مايومن شهر  والعشرين للثامنهـ املوافق ١٤٣٠ ةاآلخرمجادى  ٢٠ 

لس رئيس جمالنائب األول ل مجال حممد فخروالسيد  السعادةبرئاسة صاحب 
 ، وسعادة السيد عبداجلليللسوحضور أصحاب السعادة أعضاء ا ،الشورى
   .آل طريف األمني العام لس الشورى إبراهيم

  
 ٢٥  : كل من هذا وقد مثل احلكومة

  صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى  -١
 .والنواب

 .وزير األشغالالسيد فهمي بن علي اجلودر صاحب السعادة  -٢
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 :جملسي الشورى والنواب شؤونمن وزارة  •
  .السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى والنواب -١
  .السيد مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانونـي -٢
  .عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة -
  ٥ 

 :اخلارجيةمن وزارة  •
 .د يوسف إبراهيم اجلودر الوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية والقنصليةالسي -١
  .الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ املستشار القانونـي -٢
  .يوسف عبدالكرمي حممد مدير اإلدارة القانونية كتورالد -٣
 ١٠  .السيد خالد علي املالكي سكرتري ثالث باإلدارة القانونية -٤

  
 :ة والتجارةمن وزارة الصناع •
  .الدكتور حممد جابر عبدالعليم املستشار القانونـي -١
  .السيد علي عبداحلسني مكي مدير إدارة شؤون الشركات -٢
  ١٥ 

 :من وزارة األشغال •
  .السيد بشري حممد صاحل املستشار القانونـي -
  
 :املاليةمن وزارة  •
 ٢٠  .الرقابة واملتابعةإدارة السيد أنور علي األنصاري مدير  -

  
 :ديوان اخلدمة املدنيةمن  •
  .السيد إبراهيم عبداهللا كمال مدير إدارة شؤون اللوائح واإلعالم -١
  .خالد عمر الرميحي رئيس قسم شؤون اللوائح واالسالسيد  -٢
  ٢٥ 
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 :من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي •
  .ون التقاعدزيانـي املدير العام املساعد لشؤالسيد عبداللطيف أمحد ال -١
  .يد أنور عبداهللا غلوم مدير إدارة االشتراكات واإليراداتالس -٢
  
 ٥ :هيئة الكهرباء واملاءمن  •

  .الدكتور عبدايد علي العوضي رئيس اهليئة -١
  .الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي -٢
  .الدكتور عبداهللا أمحد عبداهللا املستشار القانونـي -٣
  

، د عبداهللا ناصر األمني العام املساعد للشؤون الربملانيـة الدكتور أمح كما حضرها ١٠ 

 ،والسيد أمحد عبداهللا احلردان األمني العام املساعد للموارد البشرية واملالية واملعلومـات 
والسيد حمسن محيد ، زجني املستشار القانونـي للمجلسالدكتور عصام عبدالوهاب الربو

والدكتور حممد عبداهللا الدليمي املستشـار   ،اللجان شؤونمرهون املستشار القانونـي ل
ستشار االقتصـادي واملـايل   الصائغ امل حممد والدكتور جعفر، اللجان شؤونالقانونـي ل

ء األقسام ومـوظفي األمانـة   كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤسا، للمجلس ١٥ 

  :لرئيس اجللسةالنائب األول ل سعادة، مث افتتح العامة
  

  :يسالنائب األول للرئ
مـن دور االنعقـاد    االستثنائية الثانيـة بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة 

. ونبدأ بتالوة أمساء األعضـاء املعتـذرين  . من الفصل التشريعي الثاين لثالثاالعادي  ٢٠ 

تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلـس بـتالوة أمسـاء األعضـاء     
  . املعتذرين

  
  :األمني العام للمجلس

صاحب املعايل السـيد  اعتذر عن حضور هذه اجللسة شكرا سيدي الرئيس،  ٢٥ 

علي بن صاحل الصاحل رئيس الس للسفر خارج اململكة، وكل من أصحاب السعادة 
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، عبدالرمحن جواهري، دالل الزايد الدكتورة عائشة مبارك،جهاد بوكمال، : األعضاء
 ة بتكليف من جهـات أخـرى،  يف مهمات رمسي فيصل فوالذ، الدكتورة ية اجلشي

الدكتور خالد آل شريف للسفر خارج اململكة، السيد ضياء املوسوي، عبداهللا العايل، 
  .وشكرا ،الشيخ علي آل خليفة لظروف صحية طارئة

  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل اآلن إىل  .قانوين النعقاد اجللسة متوافراوذا يكون النصاب الشكرا، 

فهـل  ن جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة، البند التايل م
   .خالد املسقطياك مالحظات عليها؟ تفضل األخ هن

  ١٠ 

  :خالد املسقطيالعضو 
إىل " السنة"تغيري كلمة  أرجو ٥السطر  ٣٥شكرا سيدي الرئيس، يف الصفحة 

وقبل اية : "العبارة ، لتقرأ"استرجاع"إىل كلمة " استرياد"وتغيري كلمة ، "املدة"كلمة 
  .وشكرا ،"موح ا يتم استرجاع هذه األصولاملدة املس
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس
  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل اآلن إىل البند التايل مـن   .مبا أجري عليها من تعديل إذن تقر املضبطة

، بفـض دور  م٢٠٠٩ لسنة) ٢٧(تالوة األمر امللكي رقم ب صجدول األعمال واخلا
تفضل األخ . باالنعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاين لسي الشورى والنوا

 ٢٥  .تالوة األمر امللكيبعبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس 

  
  :األمني العام للمجلس

 اإلخـوة الم علـيكم أيهـا   ، السبسم اهللا الرمحن الرحيم، سيدي الرئيسشكرا 
   .واألخوات
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  م٢٠٠٩ لسنة ) ٢٧(أمر ملكي رقم 
  لسي الشورى والنواب  بفض دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثانـي

  
  ٥ 

  .ملك مملكة البحرين    يسى آل خليفةحنن محد بن ع  
  ،بعد االطالع على الدستور  

  الشورى والنواب لالنعقاد، بدعوة جملسي ٢٠٠٨لسنة ) ٢٤(وعلى األمر امللكي رقم 
  

 ١٠  : باآليتأمرنا 

  -املادة األوىل  -
  

 دور االنعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاين لسي الشورى والنواب اعتبـارا مـن   يفض  
  .م٢٠٠٩مايو  ٢٩هـ املوافق ١٤٣٠ ةمجادى اآلخر ٥اجلمعة  يوم

  ١٥ 

  -املادة الثانية  -
  .شر هذا األمر يف اجلريدة الرمسيةين  

  

  ملك مملكة البحرين                           
 ٢٠  محد بن عيسى آل خليفة  

  :صدر يف قصر الرفاع
   هـ١٤٣٠ مجادى اآلخرة ١: بتاريـخ
  م٢٠٠٩ مايو ٢٥: املوافـق

  

 ٢٥  )انتهى األمر امللكي(
  

  :النائب األول للرئيس
ننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلـاص بالرسـائل   شكرا، و

فضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس بقـراءة الرسـائل   ت. الواردة
 ٣٠  . الواردة
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  :األمني العام للمجلس
رسالة معايل السيد خليفة بن أمحـد  : شكرا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة

الظهراين رئيس جملس النواب بشأن موافقة جملس النواب على قرار جملس الشـورى  
بالقانون  من قانون اخلدمة املدنية الصادر) ٥١(املادة  بتعديل مشروع قانونخبصوص 

املعـد يف   اص بإجازة الوضع املقررة للمرأة،اخل) ج(البند  م،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(رقم  ٥ 

صاحب السـمو  وقد متت إحالته إىل . ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب
رسالة معايل و .ملفدى عليهلتصديق صاحب اجلاللة امللك ارئيس الوزراء املوقر متهيدا 

السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب 
 ،م٢٠٠٧ديسمرب  ٣١خبصوص احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

جلنة إىل وقد متت إحالته  .م٢٠٠٧وبشأن تقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للسنة املالية  ١٠ 

رسالة معايل و .مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية املالية واالقتصاديةالشؤون 
السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب 

 ،م٢٠٠٦ديسمرب  ٣١خبصوص احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف 
جلنة وقد متت إحالته إىل . م٢٠٠٦ير أداء تنفيذ امليزانية العامة للسنة املالية وبشأن تقر

رسالة معايل و .مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية املالية واالقتصاديةالشؤون  ١٥ 

السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب 
قـوانني  حديد ميعاد إلصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون بتمشروع خبصوص 

وقد متـت  . املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب وتطبيق أحكامها،
رسالة معايل السيد خليفة بـن أمحـد   و. جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةإحالته إىل 

مشـروع  لس النواب خبصـوص  الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جم ٢٠ 

ات التعليمية اخلاصة قانون اإلرشاد االجتماعي واالنضباط السلوكي باملدارس واملؤسس
وقد متت إحالتـه  . املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب واجلامعات،

 رسالة معايل السـيد و. مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اخلدماتجلنة إىل 
خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليـه جملـس النـواب    

م بالتصديق على اتفاقية التعاون األمـين بـني   ٢٠٠٩قانون لسنة مشروع خبصوص  ٢٥ 

جلنة الشؤون وقد متت إحالته إىل . حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية اليمنية
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رسالة و. ر جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةمع إخطا اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
معايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملـس  

لسنة ) ٢(من املرسوم بقانون رقم ) ٤(قانون بتعديل املادة مشروع النواب خبصوص 
مـع   عامة والبيئةاملرافق الجلنة وقد متت إحالته إىل . م بشأن التخطيط العمراين١٩٩٤

رسالة معايل السيد خليفـة بـن أمحـد    و. إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ٥ 

مشـروع  الظهراين رئيس جملس النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب خبصـوص  
املاليـة  جلنة الشؤون وقد متت إحالته إىل . قانون بشأن سوق البحرين لألوراق املالية

رسالة معايل السيد خليفة و. ر جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةمع إخطا واالقتصادية
بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب بشأن قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس 

وقد متت إحالتـه إىل  . الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح عالوة ملوظفي املنافذ ١٠ 

سيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس رسالة معايل الو. جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
جملس النواب بشأن قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشـروع  

بشأن اإلعفاء من سداد بعض املبالغ املالية اليت تستحق عند اسـتبدال  (  )  قانون رقم
  .، وشكراجلنة اخلدماتوقد متت إحالته إىل . املعاش

 ١٥ 
 

  :النائب األول للرئيس
 الرأي أخذ وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص ب ا،شكر

م ٢٠٠٥لسـنة   )٣٤(النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
وقد . املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى بإنشاء صندوق النفقة، ٢٠ 

لسة السابقة، فهل يوافق عليه بصـفة  وافق الس على هذا املشروع يف جمموعه يف اجل
  ائية؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل اآلن إىل البند التـايل   .إذن يقر مشروع القانون املذكور بصفة ائية

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والـدفاع واألمـن   من جدول األعمال واخلاص مبناقشة 
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ن السلك الدبلوماسـي والقنصـلي، املرافـق    الوطين خبصوص مشروع قانون يف شأ
مقرر اللجنة  راشد السبت وأطلب من األخ .م٢٠٠٨لسنة ) ٨(للمرسوم امللكي رقم 

  .تفضلليالتوجه إىل املنصة ف
 

 ٥  :راشد السبتالعضو 

 .شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة
  

  :النائب األول للرئيس
لس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟هل يوافق ا 

   ١٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
  . ومرفقاته يف املضبطة إذن يثبت التقرير

  ١٥ 

  ) ١٤٩صفحة/ ١انظر امللحق( 
  

  :النائب األول للرئيس
تفضـل األخ مقـرر   . سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون

 ٢٠ .اللجنة
  

  :السبت العضو راشد
م ١٩٧١لسـنة   ٤ منذ صدور املرسوم األمريي رقـم شكرا سيدي الرئيس، 

وثالثني سنة تشعبت عالقـات   الدبلوماسي والقنصلي وخالل مثان بشأن نظام السلك
دول العامل مما استدعى ضرورة النظر يف إقـرار قـانون جديـد     ملكة مع كثري منامل ٢٥ 

لسلك الدبلوماسي والقنصلي، هذا للسلك الدبلوماسي والقنصلي ينظم وضع أعضاء ا
إلضـافة إىل  يتـألف املشـروع با  . م١٩٧١لسنة  ٤ املشروع حيل حمل املرسوم رقم

ن بعـدة  والديباجة من اثنتني وثالثني مادة موزعة على أربعة أبواب، يتميز هذا القـان 
أمور أمهها حتديث وضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصـلي، كـذلك حتـديث    

قة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي واالهتمام بالعنصر البشري الذي يشكل األنظمة املتعل ٣٠ 
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كما أنه يهتم بالوضع املـايل ألعضـاء   . العصب األساس لدبلوماسية مملكة البحرين
الرواتب والبدالت والعالوات واملخصصات،  صالسلك الدبلوماسي والقنصلي فيما خي

ء دبلوماسي متميز يف خدمة السياسة توفري الظروف املالئمة ألداإىل ويف جممله يهدف 
والدفاع واألمن الوطين اجتمعت مع جلنة الشؤون اخلارجية . البحرين اخلارجية ململكة

ومت التوافق معهم على مجيع التعديالت اليت ستعرض علـيكم،   ،ممثلي وزارة اخلارجية ٥ 

  . واألمر معروض أمامكم، وشكرا
  

  :النائب األول للرئيس
  .ت رباب العريضشكرا، تفضلي األخ

  ١٠ 

 :رباب العريضالعضو 

هذا القانون مهم جـدا وحيتـوي    إنأحببت أن أقول شكرا سيدي الرئيس،  
على أكثر من سبعني مادة، وقد وصل إلينا يف وقت متأخر جدا، ومل يكن هناك وقت 

 .إىل فترة أطول ملراجعتـه  حنتاجكاف ملراجعته، وبه نصوص وبنود مهمة جدا، وكنا 
تعلق برأي اللجنة، فقد دخلت اللجنة يف مواضيع ليست هلا عالقـة بالقـانون   قيما ي ١٥ 

تشعب عالقات اململكة مع كثري من دول العامل وخمتلف و... : "ويتضح ذلك يف قوهلا
املنظمات واهليئات الدولية، احلاجة إىل تعديل العديد من أحكامه ملواكبة ومواجهـة  

انون يتعلق بتعديل أوضاع املوظفني والعاملني يف ، أعتقد أن هذا الق"املتغريات الدولية
املقررة هلـم وحقـوقهم وواجبـام    السلك الدبلوماسي، فهو حيدد مرتبام واملزايا 

األمر اآلخـر  . والتزامام واجلزاءات، وبالتايل فالقانون ليست له عالقة ذه املتغريات ٢٠ 

ولية املتعلقة بالسلك الدبلوماسي هو أننا البد أن نسعى حاليا إىل توقيع االتفاقيات الد
والقنصلي، ألنه توجد اتفاقيات دولية ترتب حقوقًا للبحرين فيما يتعلـق بالبعثـات   

ا املتعلقة بالسلك الدبلوماسي، واتفاقيـة فينـا   نياخلارجية، ولدينا اتفاقيتان، اتفاقية في
  .كرااملتعلقة بالسلك القنصلي، فأمتىن أن تسعى البحرين إىل توقيعهما، وش

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟ 

  

  )ال توجد مالحظات(
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  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟ 

       

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
ة وننتقل إىل مناقشة مـواده مـاد   .إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ

  .تفضل األخ مقرر اللجنةمادة، 
  

 ١٠  :العضو راشد السبت

  .باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة .لديباجةا
  

  :النائب األول للرئيس
  .هل هناك مالحظات على الديباجة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي

  ١٥ 

 :العضو السيد حبيب مكي

هذه جلسة استثنائية وهي آخر جلسة يف  نشكرا سيدي الرئيس، أنا متفهم أ 
، ولكن لـدي بعـض   املشروعهذا  مناقشة هذا الدور، ومن الواجب علينا أن ننهي

ات، ولن أقف حجر عثرة يف مترير هذا املشروع، ولكن أجد من واجـيب أن  املالحظ
 ٢٠  ...أبدي بعض املالحظات، واألمر يعود إىل الس

  

ا( النائب األول للرئيس
ً
  :)موضح

خ السيد حبيب، حنن نناقش مواد مشروع القانون، وقد انتـهت مرحلـة   األ
  .النقاش العام، فأمتىن عليك أن تبدي مالحظاتك على املادة اليت نناقشها

  ٢٥ 

 :العضو السيد حبيب مكي

وعلـى  "بالنسبة إىل الديباجة أمتىن أن تضاف إليها عبـارة  . هذه مقدمة فقط
م معاشات ومكافآت التقاعد ملـوظفي  م اخلاص بتنظي١٩٧٥لسنة  ١٣القانون رقم 

أن اإلخوان يف اللجنـة  هو  وتربير مطالبيت بإضافتها ."ومستخدمي احلكومة وتعديالته
صـرف  "تبنوا توصيات جملس النواب لنقرها، وهـي عبـارة    ٣٧الكرمية يف املادة  ٣٠ 
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مـن   ٣٧وأوصت التعديالت بإضافة حكم املادة رقـم  " املستحقات ألسرة ملوظف
م، هلذا أرى أن تضاف هذه العبارة إىل هذا القـانون،  ٢٠٠٣لسنة  ١٣ القانون رقم

  . وشكرا
  

 ٥ :النائب األول للرئيس

إىل الديباجـة،   عبارةشكرا، هناك اقتراح من األخ السيد حبيب مكي بإضافة 
وهذا يتطلب إجراء تعديل يف القانون وإرجاعه إىل جملس النواب، األخ السيد حبيب 

  حك؟ مكي هل تتمسك باقترا
  

 ١٠ : العضو السيد حبيب مكي

شكرا سيدي الرئيس، أنا قلت إنين لن أقف حجر عثرة يف طريق املشـروع،  
  .ولكنين أبدي مالحظيت، وشكرا

  

 :النائب األول للرئيس

شكرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسـي   ١٥ 

 . الشورى والنواب
  

 : بوزير شؤون جملسي الشورى والنوا

شكرا سيدي الرئيس، لو أخذنا ذا املبدأ فهذا يعين أن علينـا أن نشـري إىل   
قانون التقاعد هو قـانون  . قانون التقاعد يف ديباجة أي قانون يتعلق بالرواتب أو غريه ٢٠ 

عام يشمل مجيع املوظفني فال داعي لتكراره يف كل قانون، ألنه معـروف أن هنـاك   
ها يف الديباجة، ألا معروفة وواضحة وال حتتـاج إىل  قوانني ال حنتاج إىل إعادة ذكر

  . تفسري، وشكرا
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس

  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟     
  

  )ال توجد مالحظات(
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 : النائب األول للرئيس

  شكرا، هل يوافق الس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
، تفضـل األخ مقـرر   ١وننتقل إىل املـادة  . تقر الديباجة بتعديل اللجنة إذن

  . اللجنة

  

 ١٠  : العضو راشد السبت

باملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ١املادة : أحكام عامة: الباب األول
  .بالتعديل الوارد يف التقرير

  
  :النائب األول للرئيس

 ١٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
  

  )د مالحظاتال توج(
  

  :النائب األول للرئيس
 ٢٠  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة(
                 

  :النائب األول للرئيس
إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة، وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر   ٢٥ 

  .اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةة توصي اللجن. ٢املادة 

  ٣٠ 
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  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
  .تالية، تفضل األخ مقرر اللجنةوننتقل إىل املادة ال، إذن تقر هذه املادة

  

  :العضو راشد السبت
 ١٥  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ٣املادة 

  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟ 

  

 ٢٥  )موافقةأغلبية (
  

  :النائب األول للرئيس
  .إذن تقر هذه املادة، وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة     

  

 ٣٠  :العضو راشد السبت

التعـيني وحتديـد   : الفصل األول: أعضاء السلك شؤون: الباب الثانـي
  .يف التقريرعلى هذه املادة بالتعديل الوارد  باملوافقةتوصي اللجنة . ٤املادة : األقدمية
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  :النائب األول للرئيس
  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب العريض

  

  :العضو رباب العريض
أال يكـون سـبق   : "على ينص ٤من املادة ) ٥(شكرا سيدي الرئيس، البند   ٥ 

احلكم عليه بعقوبة يف جناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة، ما مل يكن قد رد إليه 
، أعتقد أن هذا املكان حساس، فكيف ميكن لشخص قد حكم عليه يف قضية "اعتباره

ورد إليه اعتباره أن يعني يف السلك الدبلوماسي؟ أعتقد أن صحيفة  -مثالً -اغتصاب
حـذف   أقترح سوابقه ينبغي أن تكون نظيفة بغض النظر عن رد اعتباره إليه، بالتايل

ألن هذا الشخص يفترض أال " رد إليه اعتباره ولو"وتضاف عبارة " ما مل يكن"عبارة  ١٠ 

  .يعني يف السلك الدبلوماسي، وشكرا
  

  :النائب األول للرئيس
  .شكرا، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل

  ١٥ 

  : العضو الدكتورة فوزية الصاحل
أن يتقن إىل جانب اللغـة العربيـة إحـدى    " ٤شكرا سيدي الرئيس، البند  

تغرب كيف يذكر أن يتقن إحدى اللغات األجنبية وال تـذكر  سأ، "اللغات األجنبية
اللغة االجنليزية مع لغة أجنبية أخرى على أساس أن من يعمل يف السلك الدبلوماسـي  

جنليزية، فإذا كان يعرف اللغة العربية ولغة إلأن يلم باللغة ا -على كل موظف -جيب  ٢٠ 

  .وشكراجنليزية من ضمن الشروط، إلأخرى، كيف ال تذكر اللغة ا
  

  :النائب األول للرئيس
شكرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسـي  

 ٢٥  .الشورى والنواب
  

  :وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
شكرا سيدي الرئيس، هذه الفقرة هي حق لكل شخص أخطأ وذهـب إىل   

 -تستغرق سـنة أو سـنتني  وكما يعلم احملامون فاإلجراءات قد  -احملكمة وقدم طلبا 
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وبعدها حكمت احملكمة برد اعتباره، فهل ميكن أن نلبسه ذنب هذا احلكـم طـوال   
ه عندما خيطئ وبعدها يثبت حسن سـري  حياته، معروف يف مجيع الدول أن الشخص

وسلوكه حتكم احملكمة برد اعتباره، أرى أال جنرم الشخص ونعاقبه طوال حياته على 
فهذا النص معروف وموجود يف مجيع القـوانني العامليـة،    ذنب ارتكبه يف وقت ما،

 ٥  .وشكرا
  

  :النائب األول للرئيس
  .شكرا، تفضل األخ الدكتور عصام الربزجني املستشار القانوين للمجلس

  

 ١٠  :املستشار القانوني للمجلس

شكرا سيدي الرئيس، إن هذا النص مستمد من قانون اخلدمة املدنية، وهـذا  
) ج(الفقـرة  . كل موظفي الدولة سواء يف مناصب صغرية أو كبريةالقانون خيضع له 

أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة يف جناية أو : "تضمن نفس النصت ١٣من املادة 
، "بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره

ظفني يف الدولة ينص علـى هـذا احلكـم،    فالقانون العام بالنسبة إىل الوظائف واملو ١٥ 

واحلكم الوارد يف مشروع قانون السلك الدبلوماسي مستمد من قانون اخلدمة املدنية، 
  . وشكرا

  

  :النائب األول للرئيس
 ٢٠  ؟شكرا، هل هناك مالحظات أخرى    

  

  )ال توجد مالحظات( 
  

  :النائب األول للرئيس
ميكـن تـالوة االقتـراح     هناك اقتراح مقدم من األخت رباب العريض، هل ٢٥ 

  . تفضلي األخت رباب العريض .هلنصوت على جواز نظر
  

  : العضو رباب العريض
أال يكون قد سبق احلكم عليه " ٥البند : شكرا سيدي الرئيس، اقتراحي هو 

 ٣٠  .، وشكرا"بعقوبة يف جناية أو يف جنحة خملة بالشرف أو األمانة ولو رد إليه اعتباره
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  :النائب األول للرئيس
  شكرا، هل يوافق الس على جواز نظر اقتراح األخت رباب العريض؟  
  

  )أغلبية غري موافقة( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  بتعديل اللجنة؟ ٤هل يوافق الس على املادة  
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
تفضل األخ مقرر  وننتقل إىل املادة التالية، .إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 

  .اللجنة
  

 ١٥  :العضو راشد السبت

  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ٥املادة 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  ٢٠ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟ 
  ٢٥ 

  )قةأغلبية مواف( 
  

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .إذن تقر هذه املادة 
  ٣٠ 

  :العضو راشد السبت
  .كما جاءت من احلكومة على هذه املادة باملوافقةتوصي اللجنة . ٦املادة  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٢٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

  )ظاتال توجد مالح( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
  .تفضل األخ مقرر اللجنة، وننتقل إىل املادة التالية .إذن تقر هذه املادة 
  

  :العضو راشد السبت
 ١٥  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ٧املادة  
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟ 
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .إذن تقر هذه املادة 
  

 ٣٠  :السبتالعضو راشد 

  .هذه املادة كما جاءت من احلكومةعلى  باملوافقةتوصي اللجنة . ٨املادة  
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  ٣٥ 
  )ال توجد مالحظات( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٢٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟ 
  

  )أغلبية موافقة( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .ذه املادةإذن تقر ه 
  

  :العضو راشد السبت
 ١٠  .على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير باملوافقةتوصي اللجنة . ٩املادة 

  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

 ١٥  )ال توجد مالحظات( 
  

  :النائب األول للرئيس
  يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟ هل 
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس 
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر   .إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة

  .اللجنة
  ٢٥ 

 :العضو راشد السبت

  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ١٠املادة  
  

  :النائب األول للرئيس
 ٣٠  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

  )ال توجد مالحظات( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٠(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس 
  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

  )أغلبية موافقة( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .إذن تقر هذه املادة 
  

  : السبتالعضو راشد 
 ١٠  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ١١املادة  

  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

 ١٥  )ال توجد مالحظات( 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

 ٢٠  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .هذه املادة إذن تقر 
  

 ٢٥  :العضو راشد السبت

املادة : جلنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي: الفصل الثانـي
  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ١٢

  

  :النائب األول للرئيس
 ٣٠  املادة؟ هل هناك مالحظات على هذه    

  

  )ال توجد مالحظات( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣١(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس 
  هل يوافق الس على هذه املادة؟      

  

  )أغلبية موافقة( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
     .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .إذن تقر هذه املادة

  

  :العضو راشد السبت
علـى   باملوافقةتوصي اللجنة . ١٣ادة امل: نظام تقييم األداء: الفصل الثالث ١٠ 

  .هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر   .إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة

 ٢٥     .اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ١٤املادة 

  

 ٣٠  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    
  

  )ال توجد مالحظات( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :ائب األول للرئيسالن
  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

  )أغلبية موافقة( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس 
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .إذن تقر هذه املادة      

  

  :العضو راشد السبت
 ١٠  .على هذه املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقةتوصي اللجنة . ١٥املادة  

  

  :لنائب األول للرئيسا
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟    

  

 ١٥  )ال توجد مالحظات( 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة .إذن تقر هذه املادة

  

 ٢٥  :العضو راشد السبت

باملوافقة على هذه املـادة   توصي اللجنة. ١٦املادة : الترقية: الفصل الرابع
  .بالتعديل الوارد يف التقرير

  

  :النائب األول للرئيس
 ٣٠  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )فقةأغلبية موا( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التاليـة، تفضـل األخ مقـرر     .إذن تقر املادة بتعديل اللجنة

  .اللجنة
  

 ١٠  :العضو راشد السبت

  .باملوافقة على حذف هذه املادةتوصي اللجنة . ١٧املادة 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

  :نائب األول للرئيسال
  هل يوافق الس على حذف هذه املادة؟ 

  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن حتذف هذه املادة

  ٢٥ 

  :العضو راشد السبت
باملوافقة توصي اللجنة . ١٨املادة : النقل والندب واإلعارة: الفصل اخلامس

  .كما جاءت من احلكومة مع مراعاة إعادة الترقيم على هذه املادة
  

 ٣٠  :النائب األول للرئيس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي    
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٤(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو السيد حبيب مكي
املتعلقة بتعـيني   ٩شكرا سيدي الرئيس، يف احلقيقة قبل قليل وافقنا على املادة 

كرنا أنه يكون مبرسوم ملكي، وعادةً إذا كان التعـيني مبرسـوم   رؤساء البعثات وذ
فكذلك جيب أن يكون اإلعفاء مبرسوم، والنقل هو مبعىن اإلعفاء، ألنه ينقل من البعثة 
إىل مكان آخر، ويف هذه املادة جند أن النقل يكون بقرار من جملس الوزراء، فكيـف   ٥ 

  .يكون ذلك؟ وشكرا
  

  :النائب األول للرئيس
    ا، تفضل األخ مقرر اللجنةشكر.  

  ١٠ 

  :العضو راشد السبت
شكرا سيدي الرئيس، أطلب من وزارة اخلارجية أن ترد على هذا املوضوع، 

  .وشكرا
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

شكرا، تفضل األخ الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد مدير اإلدارة القانونيـة  
  .بوزارة اخلارجية

  
  :ة اخلارجيةمدير اإلدارة القانونية بوزار

شكرا سيدي الرئيس، املمارسة العملية اليت درجنا عليها يف مملكة البحرين منذ  ٢٠ 

أن يصدر بتعيني السفراء ورؤساء البعثات : وجود السلك الدبلوماسي كانت كالتايل
 -بعد أن حتولت البحرين إىل مملكة دستورية-الدبلوماسية مرسوم أمريي، وبعد ذلك 

ال نتكلم عـن   باعتبار أننال السفراء هي أمر إداري تنفيذي، عملية نق. مبرسوم ملكي
إعفاء السفراء أو تعيينهم يف بعثات دبلوماسية ثانية، وهذا يتطلب صـدور مرسـوم   

إذا كان هناك سفري معني مبرسوم ملكي يف دولة أوروبية مث  :ملكي، على سبيل املثال ٢٥ 

نه سيعني مرة أخرى من دون سيعني مباشرة من هذه الدولة إىل دولة أخرى عربية، فإ
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٥(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

املرور بقرار صادر عن صاحب السمو رئيس الوزراء، حنن نتحدث عن أمر تنفيـذي  
رسـوم آخـر   مب فيعني بدالً عنه  الديوان من أجل شغل مكان شاغر،إداري، ينقله إىل

  .سفري جديد مبرسوم ملكي، وشكرا
 

 ٥  :النائب األول للرئيس

  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟
  

  )توجد مالحظاتال (
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

 ؟١٨هل يوافق الس على املادة 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

  :العضو راشد السبت
حلكومـة  باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من ا توصي اللجنة. ١٩املادة 

 ٢٠  .مع مراعاة إعادة الترقيم
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

 ٣٠  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
  .رر اللجنةونتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مق. إذن تقر هذه املادة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٦(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٢٠املادة 

  

  :النائب األول للرئيس
 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٠  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )وافقةأغلبية م(
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ١٥ 

  .اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٢١املادة 

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
  ادة؟هل هناك مالحظات على هذه امل

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة( 
  ٣٠ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل اآلن إىل املادة التالية، تفضـل األخ  . بتعديل اللجنة إذن تقر هذه املادة

  .مقرر اللجنة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٧(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو راشد السبت
باملوافقة على املادة كما جاءت من احلكومة مع  اللجنة توصي. ٢٢املادة 

  .مراعاة إعادة الترقيم
  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. دةإذن تقر هذه املا
  

  :العضو راشد السبت
مسـمى  : الرواتب والبدالت والعالوات واملخصصـات : لفصل السادسا
 ٢٠  .باملوافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. الفصل

  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على مسمى الفصل؟

  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على مسمى الفصل بتعديل اللجنة؟

  

 ٣٠  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضـل األخ  . إذن يقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة

  .مقرر اللجنة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو راشد السبت
افقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومـة  باملو توصي اللجنة. ٢٣املادة 

  .مع مراعاة إعادة الترقيم
  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب العريض
  

  :العضو رباب العريض
هذه املادة خبصوص حتديـد  إىل شكرا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة 

حتدد الرواتب األساسية بقانون، والبد من وجود جدول  الرواتب األساسية، فالبد أن ١٠ 

م القـانون شـؤون   ظأن يـن "  الدستور على قد نصمرفق لتحديد هذه الرواتب، و
، والبد أن تكون الرواتـب  "املرتبات واملعاشات والتعويضات واإلعانات واملكافآت

م، وبـذلك  بقانون، وحاليا يوجد لدينا موضوع زيادة رواتب الوزراء وزيادة مكافآ
  . ، وشكرايالبد أن حتدد هذه الرواتب بقانون وذلك بناًء على النص الدستور

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس
  .شكرا، تفضل األخ مقرر اللجنة

  
  :العضو راشد السبت

شكرا سيدي الرئيس، عندما نذكر الرواتب فاملقصود هو الراتب األساسـي،   ٢٠ 

ية، وال أعلم إن كان لدى وزارة اخلارجيـة  وباقي البدالت والعالوات هي مبالغ إضاف
  .توضيح، وشكرا

  
  :النائب األول للرئيس

يوسف عبدالكرمي حممد مدير اإلدارة القانونيـة  الدكتور شكرا، تفضل األخ  ٢٥ 

  . بوزارة اخلارجية
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٣٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية مدير
بقت القـانون  شكرا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أن الرواتب س

حيتاجون إىل هذا القـانون   تلمسا من القيادة والسلطات يف احلكومة أن الدبلوماسيني
فالرواتب صدرت بقانون من جملس الوزراء، وأعتقد أن قانون . وقد تأخر لفترة طويلة

اخلدمة املدنية ينص على أن الرواتب البد أن تصدر بقرار من مسو رئـيس الـوزراء،    ٥ 

فالقانون يوضح لنا مسألة الرواتب األساسـية وهـي   . هذا الشيء وحنن ال خنتلف يف
  .ابتداًء تصدر من مسو رئيس الوزراء، وشكرا

  
  :النائب األول للرئيس

لديك مالحظات أخرى لتعـديل   مشكرا، األخت رباب، هل تكتفني بالرد أ ١٠ 

  .هذه املادة، تفضلي
  

  : العضو رباب العريض
جدول حيدد هذه الرواتب والدسـتور  شكرا سيدي الرئيس، البد من وجود 

 ١٥  .واضح يف هذا املوضوع وال تصدر الرواتب بقرارات ولكن تصدر بقانون، وشكرا

  
  :النائب األول للرئيس

شكرا، تفضل األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى 
  .والنواب

  ٢٠ 

  :وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
ون اخلدمة املدنية مت تفويض مسو رئيس الـوزراء  شكرا سيدي الرئيس، يف قان

بإصدار جداول الرواتب والعالوات وغريها واملادة واضحة وهناك حكمة من ذلـك،  
. وميكن تعديل الرواتب والعالوات وغريها عن طريق قرارات من مسو رئيس الـوزراء 

مـن   ٤٩والقوانني اليت نص عليها الدستور هي رواتب الوزراء املوجودة يف املـادة   ٢٥ 

الدستور، أما قانون اخلدمة املدنية فهو القانون األساسي، وهناك تفويض لسمو رئيس 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٠(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

قضية إعداد جداول الرواتب والعالوات وغريها من األمور، وهذا إىل الوزراء بالنسبة 
  .استنادا إىل قانون اخلدمة املدنية، وشكرا

  
  :النائب األول للرئيس

 ٥  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٠  ؟٢٣ هل يوافق الس على املادة

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٥  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة

  

  :العضو راشد السبت
  .الوارد يف التقريرباملوافقة على هذه املادة بالتعديل  توصي اللجنة .٢٤املادة 

  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت وداد الفاضل
  

  :العضو وداد الفاضل
هل العالوات املـذكورة  : شكرا سيدي الرئيس، سؤايل هو لألخ مقرر اللجنة

ـ   ٢٣يف املادة  اء ألعضاء السلك الدبلوماسي أثناء وجودهم فقط يف البحـرين أم أثن ٢٥ 

متثيلهم يف اخلارج أيضا؟ وهل ستصرف له عالوة السكن وهو موجود يف البحـرين  
  .أيضا؟ وشكرا

  

  :النائب األول للرئيس
 ٣٠  .شكرا، تفضلي األخت الدكتورة ندى حفاظ
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤١(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ
إىل عالوة متثيل أثناء مدة عمل عضـو   ٢٣شكرا سيدي الرئيس، تشري املادة 

ارج، وعندما يعود إىل الديوان العام تصبح العالوة خمفضة، وهذه كلمـة  البعثة يف اخل
؟ وكم هي نسبة التخفيض؟ أود توضيح ذلـك،  "خمفضة"فضفاضة، فماذا تعىن كلمة 

 ٥  .وشكرا
  

  :النائب األول للرئيس
شكرا، تفضل األخ الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد مدير اإلدارة القانونيـة  

  .بوزارة اخلارجية
  ١٠ 

  :إلدارة القانونية بوزارة اخلارجيةمدير ا
على التوايل وهي  ٢٥و ٢٤و ٢٣شكرا سيدي الرئيس، هناك ترابط بني املواد 

يبتعـث يف   الشخص الذيتتحدث عن عضو البعثة، ونقصد بعضو البعثة الدبلوماسي 
إذن يف هذه احلالة سوف يكون هنـاك  . عمل ضمن البعثات الدبلوماسية يف اخلارج

ف غري التتكيسيصـدر   ت، وحنن نتكلم عن عالوا٢٢ف املنصوص عليه يف املادة كي ١٥ 

بتحديدها وشروط استحقاقها قرار عن وزير اخلارجية، وسوف يبني القرار والالئحة 
  .التنفيذية شروط استحقاقها والقواعد املنظمة هلا، وشكرا

  

  :النائب األول للرئيس
 ٢٠  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟ 

  

  )تال توجد مالحظا(
  

  :النائب األول للرئيس
 ٢٥  بتعديل اللجنة؟ ٢٤هل يوافق الس على املادة 

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ٣٠ 

  .اللجنة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو راشد السبت
دة كما جاءت من احلكومـة  باملوافقة على هذه املا توصي اللجنة. ٢٥ملادة ا

  .مع مراعاة إعادة الترقيم
  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

  .لية، تفضل األخ مقرر اللجنةوننتقل إىل املادة التا. إذن تقر هذه املادة
  

  :العضو راشد السبت
باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومـة   توصي اللجنة. ٢٦املادة 

 ٢٠  .مع مراعاة إعادة الترقيم

  
  :النائب األول للرئيس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي
  

 ٢٥  :العضو السيد حبيب مكي

يستحق عضو البعثـة،  : "رئيس، لو قرأنا املادة فسنجدها تقولشكرا سيدي ال
، فما املقصود ا؟ هـل هنـاك   "أثناء فترة عمله يف اخلارج، عالوة اجتماعية إضافية

  .عالوة إضافية ثانية؟ نرجو توضيح ذلك، وشكرا
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
لقانونيـة  شكرا، تفضل األخ الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد مدير اإلدارة ا

  .بوزارة اخلارجية
  

 ٥  :مدير اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية

شكرا سيدي الرئيس، عضو السلك الدبلوماسي يف الـديوان العـام يسـتلم    
العالوة االجتماعية، وإذا مت ابتعاثه إىل اخلارج تقف العالوة االجتماعية وتصرف لـه  

خلدمة املدنية مت التوافق على أال عالوة زوجية، ويف االجتماعات اليت متت مع ديوان ا
خيتلف املسمى وتكون هناك عالوة اجتماعية إضافية وهو يف اخلـارج باإلضـافة إىل   
العالوة اليت يتسلمها يف الداخل، وألن املوضوع له عالقة باملعاش التقاعدي فتم التوافق  ١٠ 

ة على أن يطلق عليها مسمى واحد بدالً من أن تكون هناك عالوة زوجيـة وعـالو  
  .اجتماعية، وشكرا

  
  :النائب األول للرئيس

 ١٥  .شكرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي

  
  :العضو السيد حبيب مكي

شكرا سيدي الرئيس، ولكن من قراءتنا للمشروع كامالً ومن خالل خربيت يف 
وزارة اخلارجية أجد أن املبتعث حيصل على بدل متثيل، وإذا كان متزوجا حيصل على 

والعالوة االجتماعية % ٥٠، ففي هذه احلالة هل جيمع ما بني الـ كبدل متثيل% ٥٠ ٢٠ 

أيضا؟ أنا أفهم أنه يقصد التأمني التقاعدي يف املستقبل، فهل يقصد فقط التـأمني ألن  
  ...عالوة التمثيل ال تدخل يف التأمني

  
  :النائب األول للرئيس

ف إىل األخ السيد حبيب، الواضح من الصياغة أا عالوة اجتماعيـة تضـا   ٢٥ 

  .العالوة األصلية، ونرجو أن يكون املوضوع واضحا بالنسبة إليك
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٤(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو السيد حبيب مكي
هذا هو السؤال، أي عالوة إضافية ثانية وهي أكثر من العالوة اليت يأخـذها  

  .الشخص يف البحرين، وشكرا
  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ١٠  :نائب األول للرئيسال

  ؟٢٦هل يوافق الس على املادة 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٢٧املادة 

  ٢٠ 

  :لنائب األول للرئيسا
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٣٠ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة

  .لجنةال
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٥(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٢٨املادة 

  

  :النائب األول للرئيس
 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٠  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ١٥ 

  .اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
  .باستحداث هذه املادة توصي اللجنة. ستحدثةامل ٢٨ادة امل
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

  :لنائب األول للرئيسا
  هل يوافق الس على استحداث هذه املادة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٣٠ 

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تستحدث هذه املادة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٦(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو راشد السبت
  . التقريرباملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يفتوصي اللجنة . ٢٩املادة 

  

  :النائب األول للرئيس
 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٠  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
األخ مقـرر   وننتقل إىل املادة التالية، تفضل. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ١٥ 

  .اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرتوصي اللجنة . ٣٠املادة 

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٣٠ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة

  .اللجنة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٧(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرتوصي اللجنة . ٣١املادة 

  

  :النائب األول للرئيس
 ٥  ى هذه املادة؟هل هناك مالحظات عل

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٠  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ١٥ 

  .اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرصي اللجنة تو. ٣٢املادة 

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي

  

  :العضو السيد حبيب مكي
كما يستحق عضو البعثة املنقول إىل الـديوان  "شكرا سيدي الرئيس، عبارة  ٢٥ 

ة السنوية ألبنائه الذين كانوا بصـحبته يف اخلـارج ملـدة    العام املصروفات املدرسي
فر يف ا، املصروفات الدراسية هنا مرنة، وميكن أن نقول له إن ذلـك متـو  ..."تعادل
احلكومة، ولكن مـن جتربتنـا فهمنـا أن     مدارس احلكومة ويتم إدخاهلم يف مدارس

فيها يف مقر بعثته الدراسة تكون يف مدارس شبيهة باملدارس اليت كان أوالده يدرسون 
أرى أن نضيف هذه العبارة ليكون األمر واضحا، وحىت ال يأيت . عندما كان يف البعثة ٣٠ 

-أدخلهم مدارس احلكومة، وأكرب الضحايا هـم الطـالب   : أحد ويفسرها ويقول
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يف مـدارس  : "فاقتراحي هو أن تضاف عبارة. فأمتىن أن تضاف هذه العبارة -أوالدنا
بعد عبارة " كانوا يدرسون فيها يف مقر البعثة اليت كان عضوا فيهاشبيهة باملدارس اليت 

  .، وشكرا"يف اخلارج"
  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  شكرا، هل يوافق الس على النظر يف اقتراح األخ السيد حبيب مكي؟
  

  )أغلبية غري موافقة(
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات أخرى؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ١٥  :لنائب األول للرئيسا

  بتعديل اللجنة؟ ٣٢هل يوافق الس على املادة 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

  :العضو راشد السبت
 ٢٥  .ما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة ك توصي اللجنة. ٣٣املادة 

  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

 ٣٠  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

 ٣٥  )أغلبية موافقة(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٤٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة

  

 :العضو راشد السبت

 ٥  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرتوصي اللجنة . ٣٤املادة 
  

 :النائب األول للرئيس

  املادة؟  ههل هناك مالحظات على هذ
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  ؟بتعديل اللجنة هل يوافق الس على هذه املادة
  

 ١٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :لنائب األول للرئيسا

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . بتعديل اللجنةإذن تقر هذه املادة 
  . اللجنة

  ٢٠ 

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرتوصي اللجنة . ٣٥املادة 

  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٥  املادة؟  ههل هناك مالحظات على هذ
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

 ٣٠  ؟بتعديل اللجنة هل يوافق الس على هذه املادة
  

  )أغلبية موافقة( 
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 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . بتعديل اللجنةإذن تقر هذه املادة 
  . اللجنة

  

 ٥  :العضو راشد السبت

  .ملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومةباتوصي اللجنة . ٣٦املادة 
  

 :النائب األول للرئيس

  املادة؟  ههل هناك مالحظات على هذ
  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  . ة، تفضل األخ مقرر اللجنةوننتقل إىل املادة التالي. إذن تقر هذه املادة
  ٢٠ 

 :العضو راشد السبت

  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرتوصي اللجنة . ٣٧املادة 
  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٥  . املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي ههل هناك مالحظات على هذ
  

  :العضو السيد حبيب مكي
لنص األصلي الوارد يف املشروع والنص شكرا سيدي الرئيس، من قراءيت ل

املعدل من جملس النواب الذي أوصى اإلخوة يف اللجنة باملوافقة عليه فإنين أرى أن يف 
هذا النص ضيما لعائلة املتوىف، ألنه لو قرأنا املادة بتمعن لوجدنا أن النص الوارد من  ٣٠ 

يف ذلك الراتب وبدل احلكومة يعطي عضو البعثة ستة شهور مما يستحقه يف البعثة مبا 
التمثيل، ويف بعض األحيان يكون بدل التمثيل يف الدول األوروبية ثالثة أمثال الراتب، 
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من املشروع  ٣٧وعندما نضرا يف ستة جند أن املبلغ معقول، لكن عندما نطبق املادة 
فإنه ال يعادل نصف ما هو موجود  - صحيح أنه ملدة تسعة أشهر-ب فقط على الرات

فأرجو أن يلتفت إىل هذا األمر وأن يصوت على املادة كما جاءت . دة األصليةيف املا
  . من احلكومة ملصلحة عائلة املتوىف، وخاصة أنه قام بعمل يشكر عليه، وشكرا

  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  ؟ هل هناك مالحظات أخرى
  

  )ال توجد مالحظات(
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

على هذه املـادة كمـا    بالتصويتحبيب مكي هناك اقتراح من األخ السيد 
على هذه املـادة بتعـديل    التصويتهو بعد األقتراح اال ولكنجاءت من احلكومة، 

  اللجنة، فهل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس
لتالية، تفضل األخ مقـرر  وننتقل إىل املادة ا. بتعديل اللجنةإذن تقر هذه املادة 

 ٢٠  . اللجنة
  

  :العضو راشد السبت
  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرتوصي اللجنة . ٣٨املادة 

  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

  املادة؟  ههل هناك مالحظات على هذ
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  ؟عديل اللجنةبت هل يوافق الس على هذه املادة
  

  )أغلبية موافقة( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٥٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . بتعديل اللجنةإذن تقر هذه املادة 
  . اللجنة

  

 ٥  :العضو راشد السبت

باملوافقة على هـذه  توصي اللجنة . ٣٩املادة  .اإلجازاتيف : الفصل السابع
  .املادة كما جاءت من احلكومة

  

 :ائب األول للرئيسالن

 ١٠  املادة؟  ههل هناك مالحظات على هذ
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

 ١٥  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٠  . وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرتوصي اللجنة . ٤٠ادة امل
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

  . املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي ههل هناك مالحظات على هذ
  

  :العضو السيد حبيب مكي
إىل املادة احنصر األمر " عضو السلك"شكرا سيدي الرئيس، هنا بإضافة عبارة 

ظف أو عضو السلك الذي يعمل يف وزارة اخلارجية، طبعا هذه الزجيات يف املو ٣٠ 

أعضاء السلك موظفون يف احلكومة، فهذه  أزواج أو زوجات ، لكن معظمحتدث
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هم عندما ترافق املرأة أو يرافق الرجل عضو يلإاملادة أمهلت ما هو الوضع بالنسبة 
تطرقت فقط إىل حالة كون وتتطرق املادة إىل وضع هؤالء،  فلمالسلك يف البعثة؟ 

الزوج أو الزوجة عضو يف السلك الدبلوماسي ويعمل بوزارة اخلارجية، فما هو 
  . املوقف ألن املوقف هنا غري واضح؟ وشكرا

  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل عندك سؤال حمدد؟ ،األخ السيد حبيب
   

  :العضو السيد حبيب مكي
جاءت ذه املشكلة ولو " السلكعضو "ألن إضافة عبارة  ريا،نعم، أريد تفس ١٠ 

  . كانت املادة بدون هذه العبارة لكان أفضل، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

تفضل األخ يوسف إبراهيم اجلودر الوكيل املساعد للموارد البشـرية  شكرا، 
 ١٥  . واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية

  
  :بوزارة اخلارجيةالوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية والقنصلية 

شكرا سيدي الرئيس، هذه املادة متت دراستها بعناية ألا تشمل الزوج سواء 
، وأعضاء السلك الدبلوماسي هم من يستحقون هذه امليزة ألم يف اذكر وأكان أنثى أ

فإذا طرأت عليهم مسألة النقل أصبحوا أعضاء  ،البداية أعضاء يف السلك الدبلوماسي ٢٠ 

ابتداًء أعضاء سلك، فهم يستحقون عند مرافقة الزوج أو الزوجة  بعثة، لذلك فهم
إجازة تتحمل الوزارة خالهلا اشتراكات التقاعد عن وظيفة أي من الزوجني، فعند 
انقطاعه عن وظيفته متتد خدمته بدفع اشتراكاته، لذلك هذه املادة مهمة بالنسبة إىل 

  . مرافقة الزوج أو الزوجة للعضو يف اخلارج، وشكرا
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

  .تفضل؟ ذُكر، هل لديك تعليق على ما شكرا، األخ السيد حبيب
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  :العضو السيد حبيب مكي
هل يف القانون مادة أو تعريف يوضح أن  :سؤايلشكرا سيدي الرئيس، 
هذا ليس  بعضو السلك يكون عضوا من السلك؟ الزوجة أو الزوج عندما يلتحق

  . وشكرامفهوما وليس واضحا، 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

أعتقد أن هناك لبسا يف األمر، وأترك لإلخـوة يف احلكومـة مهمـة    شكرا، 
ون القانونيـة  عبدالكرمي حممد مدير إدارة الشؤ التوضيح، تفضل األخ الدكتور يوسف

  . بوزارة اخلارجية
  ١٠ 

  :ون القانونية بوزارة اخلارجيةمدير إدارة الشؤ
متأخرة، " يستحق عضو السلك"قد أضيفت عبارة شكرا سيدي الرئيس، ل

الزوج أو الزوجة عضوين كل من وهي تعاجل حالة واحدة منفردة فقط، عندما يكون 
ستذهب إىل  - اليت هي عضو السلك–يف السلك الدبلوماسي، ولو افترضنا أن الزوجة 

رافق بعثة دبلوماسية وعضو السلك الذي مل يصدر قرار بنقله إىل اخلارج يريد أن ي ١٥ 

إجازة بدون راتب  إعطاءهزوجته املبتعثة يف اخلارج، هنا ستتحمل وزارة اخلارجية 
فاألمر مقصور على . وستتحمل دفع اشتراكاته يف صندوق التقاعد خالل فترة إجازته

حالة واحدة فقط عندما يكون الزوجان من أعضاء السلك الدبلوماسي، ومن غري 
  . دة ناقصة، وشكراستكون املا" عضو السلك"وجود عبارة 

  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

  ؟ شكرا، هل هناك مالحظات أخرى
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

  ؟بتعديل اللجنة ٤٠ هل يوافق الس على املادة
  

  )أغلبية موافقة( 
  ٣٠ 
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 :النائب األول للرئيس

، تفضل األخ مقـرر  وننتقل إىل املادة التالية. بتعديل اللجنةإذن تقر هذه املادة 
  . اللجنة

  

 ٥  :العضو راشد السبت

توصـي اللجنـة   . ٤١املادة  :الواجبات واألعمال احملظورة: امنالفصل الث
  .باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة

  

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  . املادة؟ تفضلي األخت وداد الفاضل ههل هناك مالحظات على هذ
  

  :العضو وداد الفاضل
شكرا سيدي الرئيس، نقطيت أن هناك متييزا إجيابيا بالنسبة إىل املرأة ألن البند 

من هذه املادة حيظر زواج الرجل من غري حبرينية من دون موافقة الوزارة، إذا كانت  ٣
املوظفة أو عضو السلك امرأة فهل مسموح هلا أن تتزوج غري حبريين بدون موافقة  ١٥ 

  . الوزارة؟ وشكرا
  

 :األول للرئيس النائب

  . شكرا، تفضلي األخت رباب العريض
  ٢٠ 

  :العضو رباب العريض
حد من  قدشكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن ارتباط الزواج مبوافقة الوزارة 

احلرية ومس باحلرية الشخصية، وهو أيضا خمالف للشريعة اإلسالمية ولالتفاقيات 
التمييز ضد املرأة واتفاقية التمييز الدولية اليت وقعتها مملكة البحرين، مثل اتفاقية 

أعتقد أن رد وزارة اخلارجية سيكون أن . العنصري واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ٢٥ 

هذا البند وضع لضوابط قومية وأمنية ولكن الضوابط القومية واألمنية البد أن توضع، 
من فمثالً صحيح أن الدولة سترفض أن يتم زواج أحد أعضاء السلك الدبلوماسي 

دولة معادية، فهذه ضوابط فيها أمن، لكن أن يتم إطالق حكم عام ذه الطريقة فإن 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٥٦(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

موضوع السلك الدبلوماسي لن يكون جاذبا لألفراد مادام أن هناك قيدا للحرية 
  . الشخصية وهو أهم قيد، وهو حرية اختيار الزوج أو الزوجة، وشكرا

  

 :النائب األول للرئيس

ألخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسـي  شكرا، تفضل سعادة ا ٥ 

  . الشورى والنواب
  

  :وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
إال "شكرا سيدي الرئيس، البد أن يقرأ كل فرد النص بوضوح، فالنص يقول 

وهذا النظام متبع يف مجيع -ن من يعمل يف السلك الدبلوماسي فالقصد هنا أ" مبوافقة ١٠ 

يف قوانني السلك الدبلوماسي وأيضا يف قوانني اخلدمة العسكرية  دول العامل وموجود
جيب أن يكون زواجه مبوافقة، وهذا هو القصد هنا، وذلك ألن هلؤالء  -يف العامل

  . األشخاص خصوصية معينة وأعتقد أا واضحة بدون الدخول يف تفاصيل، وشكرا
  

 ١٥ :النائب األول للرئيس

  . كيشكرا، تفضل األخ السيد حبيب م
  

  :العضو السيد حبيب مكي
شكرا سيدي الرئيس، لدي نفس مالحظات األخت وداد الفاضل، فهي 

وقد ذكرت يف مذكريت باسم  ٧وأنا أتكلم عن البند  ،من املادة ٣تكلمت عن البند  ٢٠ 

جلنة الشؤون التشريعية اليت رفعتها إىل اللجنة املختصة وقلت هلم إن يف هذا البند 
أن خيصص وقت العمل الرمسي ألداء واجبات وظيفته، وال : "د يقولمتييزا، وهذا البن

، فهل يعين ذلك فقط زوجته؟ فإذا كان عضو السلك ..."ميارس هو أو زوجته
" زوجه"بكلمة " زوجته"الدبلوماسي امرأة فهل نقول زوجها؟ فأرى أن تبدل كلمة 

وع من التمييز، واالقتصار عليها فيه ن" زوجته"لتفهم مبعىن عام، ألن وضع كلمة  ٢٥ 

  . وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

  . شكرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
  ٣٠ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٥٧(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
شكرا سيدي الرئيس، أعتقد أن استخدام التمييز هنا يف هذه املادة غري 

ارة فإن من صحيح، ألننا نتحدث عن وزارة واحدة، لو ميزنا بني موظفي هذه الوز
كما ذكر سعادة -املمكن أن نقول إن هذا متييز، ولكن هذا القانون يطبق يف معظم 

ووزارات  ،دول العامل، وهذه خصوصية كما هناك خصوصية لوزارة الدفاع -الوزير ٥ 

هلذا أعتقد أن استخدام . أخرى هلا خصوصيات ال ميكن أن متاثل وزارات أخرى
وأن هذه الوزارة هلا خصوصيتها وهلا  ،ري موقعهكلمة متييز هنا يف هذا النص يف غ

متثيلها الدبلوماسي، والزوج له تأثري على موظفة السلك الدبلوماسي، فلهذا أعتقد أنه 
  . ال يوجد مكان للتمييز، وشكرا

  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  . شكرا، تفضل األخ فؤاد احلاجي
  

  :العضو فؤاد احلاجي
ما جاء يف البند صحيح، ألن عمل بعض شكرا سيدي الرئيس، إن النص ك ١٥ 

املؤسسات يتطلب نوعا من احلفاظ على األوراق أو املستندات أو أمور سرية فيها 
خطورة بالغة على األمن القومي وأمن الوطن يف حالة االطالع عليها، حىت يف 
النقاشات العامة فإن وزارات مثل اخلارجية أو قوة الدفاع أو اجليش تشترط مثل هذه 

وجد ا توليس فقط يف البحرين، فكل دول العامل  يف كل دول العاملالشتراطات ا
. اشتراطات أن يكون الزوج من املواطنني وذلك لتطبيق أقصى درجات احليطة واألمن ٢٠ 

من املؤكد أن ذلك أنه عين م ،"بعد موافقة الوزارة"وهناك خط رجعة وهو النص على 
ارجية تنظم مثل هذه األمور بالنسبة إىل الزوج، اللوائح والضوابط الداخلية لوزارة اخل

أنه ال جيوز أبدا،  وهو سواء كان زوجا أو زوجة، فهي مل تطلق احلكم إطالقًا عاما
  . وإمنا اشترطت فقط موافقة الوزارة، وشكرا

  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

  . شكرا، تفضل األخ أمحد زاد
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٥٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو أمحد بهزاد
فقط أريد أن أؤكد مالحظة هي أن ما تفضل به سعادة  شكرا سيدي الرئيس،

  الوزير واألخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة صحيح وأنا أتفق معهما على أن هناك 
وزارات وجهات خمتصة  -جبانب وزارة اخلارجية والعاملني يف السلوك الدبلوماسي-

ة أو الوزارة أن باألمن لديها نفس االشتراطات، فتفرض على أي عامل يف هذه املؤسس ٥ 

يأخذ موافقة، فهذا ليس حديثًا جديدا يف املوضوع، وهناك العديد من الوزارات 
  . األمنية املختصة يف هذا اال تتبع األسلوب نفسه، وشكرا

  

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  . شكرا، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري
  

  :العضو عبدالرمحن مجشري
هو يف غري حمله ألن وزارة اخلارجية هي " متييز"لمة شكرا سيدي الرئيس، استعمال ك

أول من عين امرأة سفرية على مستوى دول اخلليج، وما ينطبق على الرجـل ينطبـق   
على املرأة وما ينطبق على املرأة ينطبق على الرجل، فلـذلك أنـا أعـرف أن وزارة     ١٥ 

  .، وشكرانيسأي متييز أو أي فرق بني اجلن اخلارجية مدركة هلذا ألمر وليس هناك
  

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ مقرر اللجنة
  ٢٠ 

 :العضو راشد السبت

شكرا سيدي الرئيس، يف احلقيقة أستغرب من أن اإلخوة يعتربون أن هنـاك  
كل القوانني تتحدث عن الرجل إذا قام بعمل ما، فهل معـىن  . متييزا يف هذا القانون

الذي ذكرته األخـت   ٣ تعاقب أو ال حتاسب؟ البند ذلك إذا قامت املرأة بعمل ما ال
يعمالن يف السلك الدبلوماسـي،   اللذينمعا  وداد الفاضل ينطبق على الزوج والزوجة ٢٥ 

  .ألن كل القوانني تتحدث عن جنس واحد وال تتحدث عن جنسني، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضلي األخت مسرية رجب
  ٣٠ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٥٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :العضو مسرية رجب

را سيدي الرئيس، لكي نضع حدا هلذا املوضوع أعتقـد أننـا نغـايل يف    شك
موضوع التمسك باالتفاقيات الدولية وملحقاا، ألن لكل دولة أمورها اخلاصة وعلينا 

هناك دول كسرت كل االتفاقيات ووضـعت لنفسـها اتفاقيـات    . أن حنمي أنفسنا
على األمن جيـب علينـا أن   حفاظًا . احلروب االستباقية والوقائية وعملت كل شيء ٥ 

نتمسك بأمور كثرية، وهذا متبع ليس فقط يف السلك الدبلوماسـي بـل حـىت يف    
املؤسسة العسكرية، ويف كل البلدان شروط معينة، ومن ال يلتزم ذه الشروط جيـب  

  . أن خيرج من هذا السلك، فهذا ليس بشكل قانوين، وشكرا
  

 ١٠ :النائب األول للرئيس

  .السيد حبيب مكيشكرا، تفضل األخ 
  

 :العضو السيد حبيب مكي

شكرا سيدي الرئيس، ليس هناك شك يف أن وزارة اخلارجية هي مـن أوىل  
الوزارات اليت سبقت يف تعيني وتوظيف أعضاء من السلك الدبلوماسـي وسـفريات    ١٥ 

ومبتعثات يف األمم املتحدة من اجلنس النسائي، وهذا ما شجعين على أن أقول إن هذه 
كأن عضو السـلك الدبلوماسـي   " أو زوجته"ليست صحيحة، فعندما نقول العبارة 

حىت جيمع بني االثنني أي بني النسـاء  " زوجه"املبتعث هو رجل فقط، البد أن نقول 
  .والرجال، وشكرا

  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

شكرا، قبل أن أعطي الكلمة لألخت وداد الفاضل هل من املمكن أن يوضح 
يوسف عبدالكرمي مدير اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية ما املقصود لنا األخ الدكتور 

  .من هذا البند؟ تفضل
  ٢٥ 

 :مدير اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية

تطرقت إىل بندين أساسيني، وأحب أن أؤكد  ٤١شكرا سيدي الرئيس، املادة 
ساواة، سواء نقطة أساسية وجوهرية هي أن هذا القانون سوف يطبق على اجلنسني بامل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٦٠(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

أال يتـزوج مـن غـري    "أما بالنسبة إىل عبارة . كانوا رجاالً أو نساء، من دون متييز
اليت وردت يف املادة فسوف تطبق هذه املادة على اجلنسني على حد سواء، ..." حبرينية

 ٧بالنسـبة إىل البنـد   . وستكون الالئحة التنفيذية للقانون املرشد والناظم هلذه املادة
ق بعدم ممارسة أعمال خارج العمل الرمسي، كل األعراف الدبلوماسية وكل الذي يتعل

فهـذا لـيس    ،نفس املنحى من املمارسـة  فيهااملمارسات اليت اطلعنا عليها وجدنا  ٥ 

مرة أخرى أقول إن هذا احلديث ينطبق على الزوج سـواء كـان   . موضوعا مستغربا
  . لنقطة أساسا، وشكرارجالً أو امرأة من دون متييز، وأحب أن أؤكد هذه ا

  

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  .شكرا، تفضلي األخت وداد الفاضل

  
 :العضو وداد الفاضل

شكرا سيدي الرئيس، ردا على بعض الزمالء الذين فسروا كالمي وكأن هناك 
امم الوزارة بالتمييز بل تكلمت عن صياغة لغوية لبنـد   االلوزارة بالتمييز، أنا مل أ

تفضل األخ مقرر اللجنة وشرح املوضوع، وهذا شيء جيد أن تعطى املـرأة  معني، و ١٥ 

حبسب ما فهمت من ممثل الوزارة فإن كل مرة تستخدم كلمـة  . حقًا مل يعطَ للرجل
تعين رجالً وامرأة، وأنا سعيدة بأن صيغة املؤنث ستستخدم للرجال أيضـا،  " حبرينية"

أنـا مـع   . وامرأة تعين رجالً" حبرينية"حىت يف قانون اجلنسية عندما نتكلم عن كلمة 
وجود هذا النص يف القانون، ومل أم الوزارة بأي متييز ضد املرأة بل تكلمت عن متييز 

 ٢٠  .إجيايب يف بداية تعليقي، وشكرا

  
 :النائب األول للرئيس

ينطبق علـى   ٧و ٣أعتقد أن األمر واضح اآلن وهو أن نص البندين  شكرا،
 مضبطة اجللسةريين والبحرينية، وهذا مهم وجيب أن يدون يف الرجل واملرأة أي البح

 ٢٥  هل هناك مالحظات أخرى؟  .لتفسري هذه الكلمة يف الوقت املناسب
  

  )ال توجد مالحظات( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٦١(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  ؟٤١ املادة على هل يوافق الس
  

  )أغلبية موافقة( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتالية املادة وننتقل إىل. هذه املادةإذن تقر 
  

 :راشد السبتالعضو 

توصـي  . ٤٢املادة : التحقيق مع أعضاء السلك وتأديبهم: الفصل التاسع ١٠ 

  .كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة  اللجنة
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :ب األول للرئيسالنائ

  املادة؟ هذه هل يوافق الس على
  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
  ٢٥ 

 :راشد السبتالعضو 

  .كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٤٣املادة 
  

  :ول للرئيسالنائب األ
 ٣٠  .تفضل األخ السيد حبيب مكي هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٦٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :العضو السيد حبيب مكي

، املعروف يف وزارة اخلارجيـة أن  ٥البند  شكرا سيدي الرئيس، بالنسبة إىل
النقل "عبارة  ٥هناك موظفني وهناك عضو السلك الدبلوماسي، عندما نقول يف البند 

، فإذا كانت درجته الوظيفية من الدرجات العليا، فأين ينقل "كإىل وظيفة خارج السل
هذا الشخص؟ هل ينقل إىل وظيفة داخل الـوزارة أم يف وزارات أخـرى؟ أرجـو     ٥ 

  .التوضيح، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

شكرا، تفضل األخ يوسف إبراهيم اجلودر الوكيل املساعد للموارد البشـرية  
 ١٠  .اخلارجية واملالية والقنصلية بوزارة

  

 :الوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية

أود أن أوضح نقطة وهي أنه ستكون هنـاك الئحـة    شكرا سيدي الرئيس،
النص مفتوح اآلن ومن املمكن أن . تفسريية هلذا القانون، وسوف تذكر فيها التفاصيل

توافقًا مع ديوان اخلدمة املدنية وسنوضح حندد يف املذكرة هذه األمور، وهذا سيكون  ١٥ 

أن املوضوع سيستدرك يف الالئحـة  بأود أن أطمئن األخ العضو . هذه األمور الحقًا
  .التنفيذية، وشكرا

  

  :النائب األول للرئيس
 ٢٠  ؟أخرىهل هناك مالحظات شكرا، 

  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٥  ؟٤٣ املادة هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ٣٠  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
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 :راشد السبتالعضو 

  .كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٤٤املادة 
  

  :النائب األول للرئيس
 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  ) توجد مالحظاتال( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  املادة؟ هذه هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ١٥  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
  

 :راشد السبتالعضو 

  .من احلكومةكما جاءت باملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٤٥املادة 
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

  املادة؟ هذه هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
  

 :راشد السبت العضو

  .بالتعديل الوارد يف التقريرباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٤٦املادة 
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  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  ؟بتعديل اللجنة املادة هذه هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :األول للرئيسالنائب 

، تفضل األخ مقـرر  التاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادة بتعديل اللجنةإذن تقر 
  .اللجنة

  

 ١٥ :راشد السبتالعضو 

  .كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٤٧املادة 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  ٢٠ 

  )اتال توجد مالحظ( 
  

 :النائب األول للرئيس

  املادة؟ هذه هل يوافق الس على
  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
  ٣٠ 

 :راشد السبتالعضو 

  .كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٤٨املادة 
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  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  املادة؟ هذه هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
  

 :راشد السبتالعضو 

 ١٥  .بالتعديل الوارد يف التقريرباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٤٩املادة 
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  ؟بتعديل اللجنة املادة هذه هل يوافق الس على
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :سالنائب األول للرئي

، تفضل األخ مقـرر  التاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادة بتعديل اللجنةإذن تقر 
  .اللجنة

  ٣٠ 

 :راشد السبتالعضو 

  .كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٥٠املادة 
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  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :األول للرئيس النائب

  املادة؟ هذه هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
  

 :راشد السبتالعضو 

 ١٥  .بالتعديل الوارد يف التقريرباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٥١املادة 

  
  :ائب األول للرئيسالن

  .تفضل األخ فؤاد احلاجي هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
  

 ٢٠ :العضو فؤاد احلاجي

 ٥٠و ٤٩و ٤٨شكرا سيدي الرئيس، هذه املادة جاءت اسـتكماالً للمـواد   
عـادةً جلـان   . بالنسبة إىل التحقيق مع أعضاء السلك الدبلوماسي يف جلان التحقيق

مع إىل أقواله ومن مث ترفع عنه تقريرا إىل الـوزير أو  التحقيق حتقق مع الشخص وتست
جـاء جملـس النـواب    . املسؤول عنه، فالبد من وجود هذا الشخص أثناء التحقيق

علـى سـبيل   -، كيف حنقق مع وكيل عن الشخص "أو بوكيل عنه"وأضاف عبارة  ٢٥ 

ـ  -املثال ول أن وهو متهم يف قضية من القضايا اليت متس مهامه الوظيفية؟ هل من املعق
حيضر الوكيل يف جلنة التحقيق؟ فهو ليس يف احملكمة حىت يوكل حماميا يـدافع عنـه،   
وجود الشخص يف جلنة التحقيق ضروري حىت يستكمل التحقيـق، وخصوصـا أن   

ؤسسة اليت يعمل ا تعرف أمورا أمنية م األمن القومي وهلا وثـائق سـرية وهلـا    امل
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ال ! عن هذا الشـخص؟  كيف حيضر وكيلف أو عقود سرية، مفاوضاتمباحثات أو 
   .أعرف كيف وافقت اللجنة على هذه اإلضافة؟ أرجو التوضيح، وشكرا

  

 :النائب األول للرئيس

شكرا، تفضل األخ يوسف إبراهيم اجلودر الوكيل املساعد للموارد البشـرية   ٥ 

  .واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية
  

 :ملالية والقنصلية بوزارة اخلارجيةالوكيل املساعد للموارد البشرية وا

ـ   شكرا سيدي الرئيس،  احنن يف وزارة اخلارجية نرى أن هذه اإلضـافة فيه
الكل يعرف أن اإلنسان من املمكن أن حيصل . ضمانة أكثر لعضو السلك الدبلوماسي ١٠ 

له ظرف خاص حبيث ال يستطيع أن حيضر جلان التحقيق، وبإمكانه أن يفوض تفويضا 
آخر يوكله عنه ويقدم تفسريا كتابيا مكان املفوض، هلذا وزارة  اشخصيا أو حمامرمسيا 

اخلارجية مل تعترض على هذه اإلضافة، بل على العكس هذه ضمانة حلقـوق عضـو   
    .السلك الدبلوماسي، وشكرا

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس
  ؟أخرىهل هناك مالحظات شكرا، 

  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٢٠ 

 :رئيسالنائب األول لل

  ؟بتعديل اللجنة ٥١ املادة هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

، تفضل األخ مقـرر  التاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادة بتعديل اللجنةإذن تقر 
  .اللجنة

  

 ٣٠ :راشد السبتالعضو 

  .كومةكما جاءت من احلباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٥٢املادة 
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  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  املادة؟ هذه هل يوافق الس على
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنةالتاليةوننتقل إىل املادة . هذه املادةإذن تقر 
  

 :السبت راشدالعضو 

 ١٥  .كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٥٣املادة 

  
  :النائب األول للرئيس

  .تفضلي األخت رباب العريض هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
  

 ٢٠ :العضو رباب العريض

  شكرا سيدي الرئيس، بالنسبة إىل الفقرة األخرية من هذه املادة اليت تنص على
أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة ال تتجـاوز مخسـة    وجيوز" 

، أود أن أعرف مـن  "أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه يف الشهر عند انتهاء خدمته
الذي يوقع اجلزاءات؟ هل املقصود أن يكون هناك حكم قضائي يوقع اجلزاءات أم أن 

هلا أن توقـع جـزاءات، ألن هـذه     اللجنة هي اليت توقع اجلزاءات؟ اللجنة ال جيوز ٢٥ 

  . اجلزاءات البد أن توقع حبكم قضائي، فأرجو التوضيح، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

شكرا، تفضل األخ يوسف إبراهيم اجلودر الوكيل املساعد للموارد البشـرية  
 ٣٠  .واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية
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 :لقنصلية بوزارة اخلارجيةالوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية وا

شكرا سيدي الرئيس، بالنسبة إىل هذه املادة، كما ذكرت سابقًا سوف نفسر 
هذه املواضيع أكثر يف الالئحة التفسريية، إما من خالل جلنة التحقيق وإما بالتوافق مع 

  . ديوان اخلدمة املدنية على كيفية وضعها يف الالئحة التفسريية، وشكرا
  ٥ 

 :للرئيس النائب األول

  من يوقع الغرامة؟
  

 :الوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية

اللجنة اليت شكلت للتحقيق مع عضو السلك الدبلوماسي هي الـيت سـتوقع    ١٠ 

الغرامة، ومعايل الوزير هو الذي سيشكل هذه اللجنة، فسوف يكون لديه العلم مبـا  
  .و من أعضاء السلك، وشكراتتخذه من توصيات على أي عض

  

  :النائب األول للرئيس
 ١٥  .شكرا، تفضلي األخت رباب العريض

  

 :العضو رباب العريض

شكرا سيدي الرئيس، ما فهمته من وزارة اخلارجية أن هـذه اللجنـة جلنـة    
هذا اجلزاء عبارة عن غرامة، وبالتايل ! إدارية، هل جيوز للجنة إدارية أن توقع جزاءات؟

 ٢٠  .كون حبكم قضائي، وشكراالبد أن ت
  

 :النائب األول للرئيس

املستشـار القـانوين    الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ شكرا، تفضل األخ
  .بوزارة اخلارجية

  ٢٥ 

 :املستشار القانوني بوزارة اخلارجية

 مثـول تتكلم عن حالـة   ٥٣شكرا سيدي الرئيس، الفقرة األوىل من املادة 
عالقة هلا بالوزارة، لكن  أو القضاء املدين، وهذه األمور الالعضو أمام القضاء اجلنائي 

 تتكلمان عن اجلزاء التأديبـي، اجلزاء التأديبـي من صالحية وزير الفقرتني األخريتني
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اخلارجية، وهذه الصالحية ستمارس بناء على التحقيق الذي يتم مع العضو وتوصيات 
نة املختصة وهي جلنة شؤون أعضاء اللجان املختصة سواء كانت جلنة التحقيق أو اللج

قواعـد   على العضـو ستسري والسلك الدبلوماسي، حنن نتكلم عن جزاء تأديبـي 
  .اجلزاء التأديبـي، وشكرا

  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ الدكتور عصام الربزجني املستشار القانوين للمجلس
  

 :املستشار القانوني للمجلس

كثري من القوانني تنص على فرض غرامة عنـد إدانـة    شكرا سيدي الرئيس، ١٠ 

املوظف بعد انتهاء خدمته، ألن كل اجلزاءات اليت ميكن أن توقع على املوظف أثنـاء  
انتهاء اخلدمة لفرضها عليه أو فرض أي منها عليـه،   اخلدمة ال تتناسب مع وضعه بعد

خدمته، وهناك الكثري فلذلك البد من اللجوء إىل الغرامة كجزاء تأديبـي بعد انتهاء 
  .من القوانني اليت تأخذ ذا املبدأ وهو إيقاع اجلزاء التأديبـي املتمثل بالغرامة، وشكرا

  ١٥ 

 :النائب األول للرئيس

  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

  ؟٥٣هل يوافق الس على املادة 
  

  )أغلبية موافقة( 
  ٢٥ 

 :ب األول للرئيسالنائ

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ٣٠  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٥٤املادة 
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 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 ١٥ :العضو راشد السبت

  . دة كما جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املا توصي اللجنة. ٥٥ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي
  ٢٠ 

 :العضو السيد حبيب مكي

وال يكون انعقادها صحيحا "شكرا سيدي الرئيس، مالحظيت لغوية، فاملادة تقول 
أو " حضرها ثلثا أعضائها إال إذا"والصحيح أن نقول ..." إال إذا حضره ثلثا أعضائها 

   .، وشكرا"إال إذا حضر ثلثا أعضائها"
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٣٠ 
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 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  . املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنةوننتقل إىل. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ١٠  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٥٦ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ١٥  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  ة؟هل يوافق الس على هذه املاد
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 ٢٥ :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٥٧ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  املادة؟ هذه هل هناك مالحظات على 
  ٣٠ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  ٣٥ 

  )أغلبية موافقة( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٧٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ٥  . اءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة كما ج توصي اللجنة. ٥٨ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 ٢٠ :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٥٩ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ٢٥ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  ٣٠ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٧٤(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٦٠ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ١٥  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة

  
 :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٦١ادة امل
  

 ٢٠ :ئيسالنائب األول للر

  .املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكيهذه  هل هناك مالحظات على
  

 :العضو السيد حبيب مكي

سنة يف حاليت وقـف صـرف   : "من املادة يقول ٢شكرا سيدي الرئيس، البند 
املقصود ذا البند هو معرفـة   ،"العالوة الدورية أو الوقف عن العمل مع خصم الراتب ٢٥ 

نة عن العمل، هل مهـا مرضـيان أم ال؟ إذا كـان    سلوك وعمل هذا املوقوف مدة س
موقوفًا عن العمل، كيف نعرف تصرفه وسلوكه وإن كان عمله مرضيا أم ال؟ أي هو 
موقوف عن العمل فكيف نتعرف على سلوكه إن كان يعمل أم ال؟ أريـد توضـيح   

  .ذلك، وشكرا
  ٣٠ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٧٥(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

كيل املساعد للموارد البشـرية  يوسف إبراهيم اجلودر الو شكرا، تفضل األخ
  .واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية

  

 ٥ :الوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية

شكرا سيدي الرئيس، بالنسبة إىل هذه املادة البد أن نتوافق مـع اإلخـوة يف   
ديـوان  . توضح هذه األمور اللجنة اليت تشكل للتحقيق هي اليت. ديوان اخلدمة املدنية

اخلدمة املدنية عرضت عليه هذه املادة وتبناها ومل يكن معترضا على البند الذي وضعته 
  .الوزارة، وال أرى أن هناك إشكاالً يف املوضوع، وشكرا

  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي
  

 :العضو السيد حبيب مكي

 ١٥  .، وال أوافق عليههذا الكالم غري منطقي وغري مقبولشكرا سيدي الرئيس، 
  

 :النائب األول للرئيس

  لديك اقتراح معني على هذا البند؟هل األخ السيد حبيب، 
  

 ٢٠ :العضو السيد حبيب مكي

 أتعرف على سلوك شـخص عمليا أن ال منطقيا و ليسف. أن حيذف هذا البند
وكيف تعـرف  يكون ذلك،  كيف، عن العملجالس يف البيت أو مسافر أو مفصول 

  ظب أو ال، وهل هو يعمل عمالً جيدا أو ال؟اأنه مو
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

  .تفضل األخ الدكتور عصام الربزجني املستشار القانوين للمجلس
  

 :املستشار القانوني للمجلس

شكرا سيدي الرئيس، حمو اجلزاء التأديبـي منصوص عليه يف قانون اخلدمـة  
األحكام اليت وردت موجودة يف قانون اخلدمة املدنية فيما يتعلق مبحـو   املدنية، ونفس ٣٠ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٧٦(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

متحى اجلزاءات التأديبيـة  "من قانون اخلدمة املدنية تقول  ٧١املادة . اجلزاء التأديبـي
ستة أشهر يف حالة التنبيه واإلنـذار،  : اليت توقع على املوظف بانقضاء الفترات التالية

وهذا " وة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتبسنة يف حالة احلرمان من العال
الوقف عن العمل حينمـا  يطبق على مجيع املوظفني، فما هو اإلشكال يف املوضوع؟ 

، وبعد ذلك بفوات هذه املدد ينتهي وتبدأ هذه املدة بعد انتهاء مدة الوقف عن العمل ٥ 

فـرض هـذه    ينظر يف حمو هذه اجلزاءات، واحملو يقصد به رفع كل ما يـدل علـى  
  .العقوبات على املوظف بالنسبة إىل وضعه الوظيفي يف املستقبل، وشكرا

  

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  .شكرا، األخ السيد حبيب، أعتقد أن األمر واضح
  

 :العضو السيد حبيب مكي

  .غري واضح يا معايل الرئيس
  

 ١٥ :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات أخرى؟
  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 ٢٠ :النائب األول للرئيس

  بتعديل اللجنة؟ ٦١هل يوافق الس على املادة 
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 :العضو راشد السبت

باملوافقة على هـذه   لجنةتوصي ال. ٦٢املادة : انتهاء اخلدمة: الفصل العاشر ٣٠ 

  .املادة بالتعديل الوارد يف التقرير
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٧٧(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب العريض
  

 :العضو رباب العريض

بالنسـبة إىل   ٤١من هذه املادة مرتبط باملادة  ٣شكرا سيدي الرئيس، البند  ٥ 

وقـد  . ، ويف حالة عدم موافقة الوزارة تنـهى اخلدمـة  ارتباط الزواج مبوافقة الوزارة
تور فاحلرية الشخصية مكفولة، تكلمت سابقًا حول خمالفة االتفاقيات الدولية أو الدس

  .البحرين أكثر دولة حتترم االتفاقيات الدولية وال تنسخها وال تنسفها، وشكراو
  

 ١٠ :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ خالد املسقطي
  

 :لعضو خالد املسقطيا

لألخت رباب العريض وهي ما أوالً شكرا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح 
مـن الدسـتور    ١٩من املادة  )أ(البند ف. شاء اهللا حمامية مقتدرة لديها خربة أكثر مين ١٥ 

، أعتقد أن ما جاء يف هذا القانون ميثل "احلرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون"يقول 
  . ا ذكر يف الدستور، وشكراترمجة صرحية مل

  
 :النائب األول للرئيس

 ٢٠  شكرا، هل هناك مالحظات أخرى؟

  
  )ال توجد مالحظات( 

  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٥  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٧٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

ة التالية، تفضل األخ مقـرر  وننتقل إىل املاد. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 ٥ :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٦٣ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  ة بتعديل اللجنة؟هل يوافق الس على هذه املاد
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
 ٢٠  .اللجنة

  

 :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٦٤ادة امل
  

 ٢٥ :سالنائب األول للرئي

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٧٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 ٥ :اشد السبتالعضو ر

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٦٥ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. ر هذه املادةإذن تق
  ٢٠ 

 :العضو راشد السبت

ادة امل: أحكام خاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي: الباب الثالث
  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٦٦

  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

  هذه املادة؟ هل هناك مالحظات على 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٠(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ٥  . املادة كما جاءت من احلكومة باملوافقة على هذه توصي اللجنة. ٦٧ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .مقرر اللجنةوننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ . إذن تقر هذه املادة
  

 ٢٠ :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٦٨ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  ل هناك مالحظات على هذه املادة؟ ه
  ٢٥ 

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  ٣٠ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :األول للرئيس النائب

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨١(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٦٩ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 :األول للرئيسالنائب 

 ١٠  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ١٥  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٧٠ادة امل
  

 ٢٠ :ول للرئيسالنائب األ

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٧١ادة امل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنةوننتقل . إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ١٥  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٧٢ادة امل

  
 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  ادة؟هل يوافق الس على هذه امل
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 

  
 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 ٣٠ :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٧٣ادة امل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  ؟ هل هناك مالحظات على هذه املادة
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ١٥  . ا جاءت من احلكومةباملوافقة على هذه املادة كم توصي اللجنة. ٧٤ادة امل

  
 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .ةوننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجن. إذن تقر هذه املادة
  

 ٣٠ :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٧٥ادة امل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٤(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :ئيسالنائب األول للر

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ١٥  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٧٦ادة امل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :ئيسالنائب األول للر

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 ٣٠ :العضو راشد السبت

باملوافقة على هذه املادة  توصي اللجنة. ٧٧ادة امل: أحكام ختامية: الباب الرابع
  . كومةكما جاءت من احل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٥(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :شد السبتالعضو را

 ١٥  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٧٨ادة امل

  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :األول للرئيسالنائب 

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . بتعديل اللجنة إذن تقر هذه املادة
  .اللجنة

  ٣٠ 

 :العضو راشد السبت

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٧٩ادة امل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٦(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ظاتال توجد مالح( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو راشد السبت

 ١٥   .باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٨٠ادة امل

  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 

  
 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 ٣٠ :بتالعضو راشد الس

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ٨١ادة امل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٧(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. ملادةإذن تقر هذه ا
  

 :العضو راشد السبت

 ١٥  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٨٢ادة امل

  
 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات( 
  

 :النائب األول للرئيس

  فق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟هل يوا
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

وذا نكون قد انتهينا من مناقشـة مـواد   . بتعديل اللجنة إذن تقر هذه املادة
  مشروع القانون، فهل يوافق الس عليه يف جمموعه؟

  ٣٠ 

  )أغلبية موافقة( 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

رأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من وسنصوت على أخذ ال
  اآلن، فهل يوافق الس على ذلك؟

  

 ٥  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

وننتقـل   .إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة
امة والبيئة جلنة املرافق الع اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير

بشأن قرار جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس الشورى حول مشروع قـانون   ١٠ 

وأطلب مـن  . م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(بشأن الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .األخ صادق الشهايب مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل

  

 :العضو صادق الشهابي

 ١٥  .ايةً أطلب تثبيت التقرير يف املضبطةشكرا سيدي الرئيس، بد
  

  :النائب األول للرئيس
 هل يوافق الس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

   

 ٢٠  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
  . يف املضبطة إذن يثبت التقرير

  

 ٢٥  ) ٢٦٤صفحة/ ٢انظر امللحق( 
  

  :النائب األول للرئيس
اج إىل أغلبية خاصة يف املوافقة على بعض اإلخوة األعضاء للتوضيح فإننا سنحت

عضوا، فأرجو من اإلخوة األعضاء عدم  ٢١القوانني، واألغلبية اخلاصة تتطلب موافقة 
 ٣٠  .تفضل األخ مقرر اللجنة .اخلروج من القاعة إن أمكن
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٨٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو صادق الشهابي
نة إن تقرير اللج الدكتور عبدالرمحن الغتم قال األخ كما شكرا سيدي الرئيس،

تدارست اللجنة قرار جملس النواب خبصوص قرار . موجود يف امللحق جبدول األعمال
جملس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكـي  

بشـأن   الشورىانتهى إليه جملس ما م، القاضي باملوافقة على ٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(رقم  ٥ 

والتمسك بقراره السـابق بشـأن   ) دة الترقيمبعد إعا ٢٤ -٣٠(، )٢٠(، )٢( املواد
وتوصي اللجنة باملوافقة من ). ٣٤(، )بعد إعادة الترقيم ١٦ -١٥(، )٨(، )٦(املواد 

حيث املبدأ على ما انتهى إليه جملس النواب بالتمسك بقراره وذلك وفـق التفصـيل   
  .الوارد يف اجلدول املرفق، وشكرا

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
  اك مالحظات؟شكرا، هل هن

  
  )ال توجد مالحظات(

  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس
مادة مادة، تفضـل األخ مقـرر   مشروع القانون  ننتقل إىل مناقشة موادإذن 

  .اللجنة
  

 ٢٠ :صادق الشهابيالعضو 

علـى  أشكر األخ السيد حبيب مكي أن شكرا سيدي الرئيس، يف البداية أود 
ـ . هذا املوضوعحول مداخلة أي تكون له ال بأأمس تفقنا عليه اما  : يـالفصل الثان

باملوافقة على هـذه املـادة    توصي اللجنة: ٦املادة  :سلطات وصالحيات الوزارة
  . بالتعديل الوارد يف التقرير

  ٢٥ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٩٠(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  ؟اللجنةادة بتعديل هل يوافق الس على هذه امل

  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر   .اللجنةإذن تقر هذه املادة بتعديل 

  .اللجنة
  

 ١٥  :العضو صادق الشهابي

  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٨املادة 
  

  :رئيسالنائب األول لل
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  ٢٠ 
  )ال توجد مالحظات( 

  

  :النائب األول للرئيس
  ؟اللجنةهل يوافق الس على هذه املادة بتعديل 

  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة( 
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر   .اللجنةإذن تقر هذه املادة بتعديل 

 ٣٠  .اللجنة
  

  :صادق الشهابي العضو
باملوافقة علـى   توصي اللجنة. ١٥املادة . التزامات املشترك: الفصل الرابع

  . هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٩١(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات( 
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  ؟اللجنة هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل

  

  )أغلبية موافقة( 
  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر   .اللجنةإذن تقر هذه املادة بتعديل 

  .اللجنة
  

 ١٥  :العضو صادق الشهابي

  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ٣٤املادة 
  

  :النائب األول للرئيس
تفضل األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل  ناك مالحظات على هذه املادة؟هل ه

 ٢٠  .وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
  

  :وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
شكرا سيدي الرئيس، سعادة األخ وزير األشغال الوزير املشرف على هيئـة  

ة فأرجو لـو يـتم   الكهرباء واملاء يف طريقه إىل اجللسة ولديه مالحظة على هذه املاد
 ٢٥  .تأخري التصويت على هذه املادة، وشكرا

  

  :النائب األول للرئيس
 وسنكمل املناقشة عند وصـول  ٣٤ذن يؤجل التصويت على املادة إشكرا، 

مبناقشة وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص  .وزير األشغال سعادة
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  ٣٠ 

م بشأن معاملة مواطين دول جملس التعـاون لـدول   ٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(القانون رقم 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٩٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين، املرافـق للمرسـوم   
وأطلب من األخ خالد املسقطي مقرر اللجنة التوجه   ..م٢٠٠٨لسنة ) ٩٠(امللكي رقم 

  .إىل املنصة فليتفضل
 

 ٥  :العضو خالد املسقطي

 .شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة
  

  :النائب األول للرئيس
 هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

   ١٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
  . ضبطةيف امل ومرفقاته إذن يثبت التقرير

  ١٥ 

  ) ٣٢٦صفحة/ ٣انظر امللحق( 
  

  :النائب األول للرئيس
تفضـل األخ مقـرر   . سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون

 ٢٠ .اللجنة
  

  :العضو خالد املسقطي
بدوري أحب أن أقدم شكري اجلزيل إىل األخ السيد  شكرا سيدي الرئيس،

ناقشـت اللجنـة   . تقرير اللجنـة  حول أي مداخالتتكون له ال أعلى حبيب مكي 
بشأن معاملة مـواطين   م٢٠٠٤لسنة  ٢٤مشروع القانون بتعديل أحكام القانون رقم  ٢٥ 

مركزة على أمهيته وأبعاده االقتصادية علـى   ،دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
مشـروع  . مملكة البحرين كعضو يف االتفاقية االقتصادية املربمة بني دول جملس التعاون

دول جملـس   قيود املفروضة على ممارسة مـواطين القانون يهدف إىل وقف العمل بال
لدول اخلليج العربية وتطبيق املساواة بني مواطين دول الس يف ممارسة املهـن  التعاون 

وقـد اعتمـدت اللجنـة يف     .واحلرف واألنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية ٣٠ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ٩٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

ة واملعنية كما اعتمدت اللجنة أيضا يف مناقشـاا  آراء اجلهات املختص على مناقشاا
إن مبدأ املعاملة باملثل هو قرار صادر بالئحة تنفيذية من دول : على األسس التالية، أوالً

إن مبـدأ  : ثالثًا. إن هذا املبدأ تعمل به مجيع دول جملس التعاون: ثانيا. جملس التعاون
وترى اللجنة . رظين، وأنه ال يشمل قوائم احلاملعاملة باملثل يضمن حقوق املواطن البحري

أن مملكة البحرين من الدول املوقعة على هذه االتفاقية، وعلى ذلك يـأيت مشـروع    ٥ 

مملكة البحرين مبوجب هذه االتفاقية؛ وعليه توصي اللجنـة   مالقانون هذا ترمجة اللتزا
          ..مشروع القانون، وشكراعلى باملوافقة 

  
  :النائب األول للرئيس

 ١٠  .شكرا، تفضل األخ السيد حبيب مكي
  

  :العضو السيد حبيب مكي
رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم لالشكر موصول وشكرا سيدي الرئيس، 

 ةوكما تفضل األخ رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي. حول املشروع املاثل أمامنا
عض أحكام القانون رقـم  ن اخلطوة اليت اختذا احلكومة املوقرة بتعديل بومقررها فإ ١٥ 

بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة  م ٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(
فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين؛ هي اسـتجابة لتطبيـق االتفاقيـة    
االقتصادية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية اليت وقعت يف سلطنة عمـان  

م، اليت ترمي ٢٠٠٢لعام  ٧م مبوجب املرسوم بقانون رقم ٢٠٠١يسمرب د ٣١بتاريخ 
إىل حتقيق تطلعات وآمال مواطين دول الس يف حتقيق املواطنة اخلليجية مبا يف ذلـك   ٢٠ 

املساواة يف املعاملة يف التنقل واإلقامة والعمل واالستثمار والتعليم والصحة واخلدمات 
وصول إىل مراحل متقدمة من التكامل االقتصادي فضالً عن السعي إىل ال ،االجتماعية

وصوالً إىل السوق املشتركة واالحتاد النقدي بني دول جملس التعاون؛ لذا فإن املشروع 
معايل الرئيس، لو رجعنا . االتفاقيةباملاثل أمامنا ما هو إال ترمجة حقيقية اللتزام اململكة 

ة للمجلس األعلى لس التعـاون لـدول   إىل الوراء قليالً لوجدنا أنه يف الدورة الثامن ٢٥ 

م وضعت قيود وضوابط على ممارسة مـواطين  ١٩٨٧اخلليج العربية املنعقدة يف عام 
نشطة االقتصادية واملهن احلرة بالدول األعضاء، وبعد مرور عشـرين  ألادول الس 
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 ٤و ٣بني  عاما وبالتحديد يف الدورة الثامنة والعشرين املنعقدة يف الدوحة يف الفترة ما
م اختذ الس األعلى لس التعاون لدول اخلليج العربية قرارا بوقـف  ٢٠٠٧ديسمرب 

تلك القيود والبدء يف تطبيق املساواة التامة يف املعاملة بني مـواطين دول الـس يف   
ممارسة املهن واحلرف واألنشطة االقتصادية واالستثمارية، وعليه أصبح من الالزم على 

امتثاالً وتنفيذًا لقرار الس  ملوقرة اختاذ هذه اإلجراءات إليقاف تلك القيوداحلكومة ا ٥ 

معايل الرئيس، بالرغم من أن اململكة تعامل مواطين دول جملس التعاون لدول . األعلى
اخلليج العربية معاملة البحرينيني يف ممارسة األنشطة اليت حددا املـادة األوىل غـري   

م إضـافة إىل تفهمهـا بالسـعي الـدائم     ٢٠٠٤لسنة  ٢٤رقم املستثناة من القانون 
إن غرفة جتارة وصـناعة البحـرين   ف ،الستقطاب رؤوس األموال وتشجيع االستثمار

ي يواجه عقوبات وصعوبات يف احلصول علـى  ـتشتكي دائما من أن التاجر البحرين ١٠ 

ـ    يج تراخيص ملمارسة نفس املهن واحلرف يف باقي دول جملس التعـاون لـدول اخلل
العربية، فهل هذا راجع إىل أن معظم دول اخلليج العربية ال تلتزم بتطبيـق القـرارات   

كذلك فإن الغرفة تطالـب   األمرالس األعلى لس التعاون؟ إذا كان  عنالصادرة 
أم أن ذلك . ل السي على نفس الفرص يف باقي دوـبضمان حصول التاجر البحرين

جملس التعاون على أن التشريعات يف اململكة الـيت   فعل من جانب دول راجع إىل رد ١٥ 

عددت األنشطة االقتصادية واملهن غري املسموح ا ملواطين دول جملس التعاون لدول 
هـي أكثـر    ؛اخلليج العربية واألشخاص الطبيعيني واالعتباريني مبمارستها يف دولتها

ضـح مـن مراجعـة    را من غريها يف باقي دول جملس التعاون كما يتظالتشريعات ح
كذلك فإين أناشد اجلهات املختصة إعـادة   األمرالقوائم لألنشطة احملظورة؟ إذا كان 

النظر يف تلك القوائم ومقارنتها باألنشطة االقتصادية احملظورة على صعيد مجيـع دول   ٢٠ 

وخاصـة يف ظـل االنفتـاح     ،سب ذلكحبجملس التعاون وإعادة تنظيمها وتعديلها 
اململكة يف ظل عهد سيدي صاحب اجلاللة امللك املفـدى،   االقتصادي الذي تشهده

والساعية لتحقيق أهداف جملس التعاون وتطبيق العدالة واملساواة ملبدأ املعاملة باملثـل،  
  .وشكرا

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
  .شكرا، تفضلي األخت رباب العريض
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  :العضو رباب العريض
تباري عضـوا يف اهليئـة   شكرا سيدي الرئيس، سوف أبدي وجهة نظري باع

 سباقة يف تنفيذإن مملكة البحرين . االستشارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
ن الس األعلى لدول جملس التعاون ووضعها يف صـيغة  عكل القرارات اليت تصدر 

ن رئيس جملـس  عكما أشكر جملس الوزراء على القرار الذي صدر . تشريعات وطنية ٥ 

إحدى جلساته خبصوص تنفيذ القرارات ووضعها يف صورة تشريعية علـى   الوزراء يف
ردا على األخ السيد حبيب مكي خبصوص قولـه إن دول اخللـيج   و. وجه السرعة

ـ أن هذا غري صحيح، بل إن أي قرار يصـدر  أعتقد  ،العربية ال تنفذ االلتزامات ن ع
ذ، ومسألة التطبيق وعـدم  ينفو الس األعلى يوضع يف صيغة تطبيقية أو صيغة قانونية

إىل هذه الدول، ولكن كل هذه الدول لديها قوانني تطبق مجيـع   ةالتطبيق أيضا راجع ١٠ 

  .لدول جملس التعاون، وشكرااملوحدة من ضمنها االتفاقية االقتصادية والقرارات 
  

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ أمحد زاد
 ١٥ 

 :العضو أمحد بهزاد

هذا املشروع يعترب من املشروعات املهمة والضـرورية  لرئيس، شكرا سيدي ا
نشكر قيـادات  . للتقارب بني الدول اخلليجية وباألخص فيما يتعلق بالتبادل التجاري

ا   يـئ الدول اخلليجية على اختاذ الكثري من القرارات اليت تقرب هذه األمور وجـو
. وممارسـة العمـل   التجـاري  خليجيا موحدا جلميع الدول ومجيع مواطنيها للتبادل ٢٠ 

املالحظ أن القرارات اليت تتخذ من قبل قادة دول جملس التعاون هي قرارات إجيابيـة  
بالفعل، ولكن تنفيذها على أرض الواقع يتطلب الوقت الطويل الذي يعوق حركـة  

إذا اختذ قرار مـن  : انتقال العمالة بني مواطين دول جملس التعاون، وعلى سبيل املثال
قادة فإن تنفيذه يف كل دولة خيتلف من وقت إىل آخر، أحيانا بعض الدول تطبق قبل ال

هذه القرارات وتتخذ اإلجراءات الضرورية بسرعة، والبعض اآلخر من الدول تتـأخر   ٢٥ 

يف تنفيذ مثل هذه القرارات، وهذا يعوق التعاون والتكامل بني مواطين دول جملـس  
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ليت تنفذ بالسرعة اليت تتيح النمو لالقتصـاد،  وحنن نطالب باختاذ القرارات ا. التعاون
  .وشكرا

  

 :النائب األول للرئيس

 ٥  .شكرا، تفضل األخ خالد املؤيد
  

  :خالد املؤيدالعضو 
شكرا سيدي الرئيس، ليس من املمكن أن نقول ما تقولـه األخـت ربـاب    
العريض وهو أن الدول اخلليجية تطبق كل القوانني وتواكب ما تقـوم بـه مملكـة    

بحرين، ألن هذا غري صحيح، فنحن لدينا جتارب من خـالل حماولتنـا تسـجيل    ال ١٠ 

شركات يف بعض الدول اخلليجية، ومل نستطع بسبب كثري من العراقيل اليت توضـع  
الذي ذكره األخ السيد حبيـب  –أمامنا، ولكن موقف غرفة جتارة وصناعة البحرين 

ق القوانني، ولكن البحرين هلا موقف سليم من خالل املطالبة باملساواة يف تطبي -مكي
أن نواكب املسرية التنموية جلاللة امللك وأال نتأخر يف إجناز  وضع خاص، وحنن حنب

هناك حاجة إىل استقطاب املستثمرين من دول اخلليج ومن كل . ما يتمناه جاللة امللك ١٥ 

صـادي  دول العامل وهناك قانون جملس التعاون الذي مت االتفاق فيه على التكامل االقت
والسياسي وغري ذلك من أمور، فليس خطأً أن نطبق القرارات اليت اختذت يف جملـس  

هدفنا اآلن هو أن حنث . التعاون، إمنا اخلطأ يف أن اآلخرين ال يطبقونه بالسرعة نفسها
الدول األخرى على أن تطبق القوانني واالتفاقيات، ولكن جيب أال نتأخر يف جـذب  

، فأعتقد أن هذا االقتراح سليم، وأشـكر اللجنـة علـى    املستثمرين من دول اخلليج ٢٠ 

  .توصيتها، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

 .فؤاد احلاجيشكرا، تفضل األخ 
  ٢٥ 

  :العضو فؤاد احلاجي
حنن نعرف أن االتفاقيـات يف  . والشكر موصول للجنةشكرا سيدي الرئيس، 

ـ  ا إىل التكـتالت وكـل   كل االحتادات تبدأ دائما بالتكامل االقتصادي، فإذا نظرن
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االتفاقيات فسنجد أن البداية تكون من التكامل االقتصادي، وحنن ننظر اليوم إىل مـا  
وصل إليه االحتاد األورويب من تشريعات وعملة موحدة وكل األمور الـيت جعلـت   
الدول كأا واليات، وهناك برملانات واحتاد برملانات وبرملان أورويب مشترك، كـل  

عقبته حربـان، وإىل  أعمل متواصل بدأ منذ اية القرن التاسع عشر و ذلك أتى نتيجة
احلرب العاملية الثانية حيث أنشئت السوق األوروبية املشتركة، وخرجت بعض الدول  ٥ 

احملورية يف أوروبا منها حيث كان هناك تنافس بينها وبعدها أصـبح األمـر واقعـا،    
أعتقد أن دول جملس التعاون . يةوأصبح هناك تكتل عاملي يقف يف وجه تكتالت عامل

حمترمة والقرارات  -كما ذكرت األخت رباب العريض–قامت بواجبها، واالتفاقيات 
وأعتقد أن تأخري تطبيـق  . مطبقة، ولكن هناك أمور سيادية لكل دولة يف هذا الس

شة، بعض القرارات يعود إىل مسألة أن تأخذ األمور الداخلية دورا يف الدراسة واملناق ١٠ 

رؤية سيدي جاللـة   -كما تفضل األخ خالد املؤيد–وحنن سباقون يف البحرين ونتبع 
جملس التعاون، وندعو من هذا الـس  دول امللك يف التكامل والتعاون مع اإلخوة يف 

إىل تفعيل هذه االتفاقيات، ونشيد ذا املشروع، وأمتىن أن نتيح الفرصة له، وإذا تأخر 
. ت املصريية والتكتالت تأخذ وقتها الطبيعي حىت تؤيت مثارهـا فإن مثل هذه املشروعا

 ١٥  .، وشكراحنن مع هذا املشروع ونشيد به

  
 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
  

 ٢٠  :الدكتور الشيخ خالد آل خليفةالعضو 

ي للبحرين، ولذلك شكرا سيدي الرئيس، جملس التعاون هو العمق االستراتيج
ننظر إليه باعتباره يدعمنا استراتيجيا سواء على املستويات االقتصادية أو االجتماعية أو 

حنن يف البحرين سباقون إىل تنفيذ كل االتفاقيات اليت أبرمناها . العسكرية أو غري ذلك
مع دول جملس التعاون لسبب أساسي وهو أن بنيتنا التحتية جـاهزة ملعظـم هـذه    

هناك دول كـثرية تـأخرت يف تنفيـذ هـذه     . روعات أو القوانني أو القراراتاملش ٢٥ 

، بل هي تنتظر جتهيز البنية التحتية لتنفيـذ  ات، ولكن هذا ال يعين أا رافضة هلاالقرار
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مثل هذه القرارات اليت متثل إجنازات كبرية إذا قارناها مع ما وصـل إليـه االحتـاد    
ألوروبية األخرى، فلهذا جيب أال نبين اسـتنتاجاتنا  األورويب حتديدا وبعض املنظمات ا

على السلبيات القليلة أو التأخري يف تنفيذ بعض القرارات يف بعض الدول، بل جيب أن 
نبنيها على ما حتققه البحرين من تنفيذ هذه القرارات، فهذه إجيابية جيـب أن نـبين   

 ٥  .عليها، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

  ؟ أخرى حظاتشكرا، هل هناك مال
  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل مناقشة مـواده مـادة    .إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ
  . مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة

  ٢٠ 
  

 :طيالعضو خالد املسق

  .باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. الديباجة
  
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على الديباجة؟
  

  )ال توجد مالحظات(
 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  ؟الديباجة بتعديل اللجنةهل يوافق الس على 
  

   )أغلبية موافقة( 
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 :النائب األول للرئيس

، تفضل األخ مقـرر  املادة األوىلوننتقل إىل ن تقر الديباجة بتعديل اللجنة، إذ
  .اللجنة

   

 ٥ :العضو خالد املسقطي

على هذه املـادة كمـا جـاءت مـن     باملوافقة  توصي اللجنة. املادة األوىل
  .احلكومة
   

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  ؟على هذه املادةهل هناك مالحظات 
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 :األول للرئيسالنائب 

 ١٥  ؟على هذه املادةهل يوافق الس 
  

   )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٠  . ، تفضل األخ مقرر اللجنةاملادة التاليةوننتقل إىل . إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو خالد املسقطي

بالتعـديل الـوارد يف    املـادة  هذه باملوافقة على توصي اللجنة. املادة الثانية
  . يرالتقر

  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

  ؟على هذه املادةهل هناك مالحظات 
  

  )ال توجد مالحظات(
 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  ؟على هذه املادة بتعديل اللجنةهل يوافق الس 
  

   )أغلبية موافقة( 
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 :النائب األول للرئيس

وذا نكون قد انتهينا من مناقشـة مـواد    .إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  مشروع القانون، فهل يوافق الس عليه يف جمموعه؟

  

 ٥  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

على مشروع القانون بعـد مضـي    هل يوافق الس على أخذ الرأي النهائي
  ؟ساعة

  ١٠ 

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 .إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القـانون بعـد مضـي سـاعة    
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن قرار جملـس النـواب   مناقشة اآلن  ستكملوسن ١٥ 

خبصوص ما انتهى إليه جملس الشورى حول مشروع قانون بشأن الكهربـاء واملـاء،   
 ٣٤وقد مت تأجيل النظر يف املـادة   .م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

خ صادق الشهايب مقرر اللجنة األلب من وأط. إىل حني وصول سعادة وزير األشغال
  .التوجه إىل املنصة فليتفضل

  ٢٠ 

 :العضو صادق الشهابي

شكرا سيدي الرئيس، بالتوافق والتنسيق مع احلكومة وسعادة وزير األشـغال  
ومواده األربـع   استرداد تقريرهاالوزير املشرف على هيئة الكهرباء واملاء ترى اللجنة 

  .عة، وشكراملزيد من الدراسة واملراج
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

تفضـل  . تقريرها بالكامل استردادشكرا، ليس هناك ما مينع أن تطلب اللجنة 
   .األخ أمحد زاد
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 :العضو أمحد بهزاد

الس صوت سابقًا على ثالث مواد وتوقف عند املادة  شكرا سيدي الرئيس،
كامالً أعتقد أا حتتـاج إىل  ، واآلن عندما تأيت اللجنة وتسحب مشروع القانون ٣٤

  .موافقة الس، وشكرا
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

التقرير، واألمـر   استردادشكرا، األخ مقرر اللجنة طلب موافقة الس على 
هل يوافق الس . التقرير برمته استردادمتروك للمجلس، ولكن ليس هناك ما مينع من 

  د من الدراسة؟تقريرها ملزي استردادعلى طلب اللجنة 
  ١٠ 

   )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

ننتقل اآلن إىل البند التايل من جـدول األعمـال واخلـاص    و .إذن يقر ذلك
تقرير جلنة اخلدمات بشأن مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس جملس الوزراء مبناقشة  ١٥ 

) ٣٨(لكي رقـم  ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، املرافق للمرسوم امل
اللجنة التوجه  وأطلب من األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر. م٢٠٠٩لسنة 

  .تفضليإىل املنصة فل
  

 ٢٠  :الدكتور الشيخ خالد آل خليفةالعضو 

بيت التقرير ومرفقاته واالستدراك بشأن أطلب تث شكرا سيدي الرئيس، بدايةً
   .يف املضبطةالديباجة واملواد السادسة والسابعة والعاشرة 

  

 :النائب األول للرئيس

بيت التقرير ومرفقاتـه واالسـتدراك املـذكور يف    هل يوافق الس على تث ٢٥ 

   املضبطة؟
  )أغلبية موافقة( 

 

 :النائب األول للرئيس

 ٣٠  . ومرفقاته واالستدراك املذكور يف املضبطةإذن يثبت التقرير 
   

  ) ٣٣٧صفحة/  ٤انظر امللحق(
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 :النائب األول للرئيس

 تفضـل األخ مقـرر  . سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون
  . اللجنة

 
 ٥  :الدكتور الشيخ خالد آل خليفةالعضو 

إن مشروع القانون هو أول مشروع قانون خيتص  :أوالً شكرا سيدي الرئيس،
برواتب ومزايا وظيفة ومركز صاحب السمو رئيس الوزراء والوزراء املوقرين، وهـو  

ب / ٤٥إن مشروع القانون يتوافق مع أحكام املـادة  : ثانيا. تعديالً على قانونليس 
يعني القانون مرتبات رئيس : "من دستور مملكة البحرين، حيث نصت املادة على التايل

إن املسؤوليات املناطة بصاحب السمو رئيس جملـس  : ثالثًا". الوزراء والوزراءجملس  ١٠ 

سام تتطلب العمل وااللتزام على مدار السـاعة،  الوزراء والوزراء هي مسؤوليات ج
وهي متثيل للحكومة والدولة يف الداخل واخلارج، وهي وظائف جتلب ضغوطًا كبرية 
على أصحاا، ومهما أثنينا وشكرنا هؤالء على جهودهم احلثيثة وعملهم الـدؤوب  

ى مسـتوى  لتحقيق أعلألداء واجبهم الوطين؛ فإن احلاجة ماسة لدعم اجلوانب املادية 
إن هذا القانون سيبقي الكفاءات داخل العمل احلكومي وسـيجنبنا  : رابعا. من األداء ١٥ 

تسرا إىل القطاع اخلاص، وحنن يف أمس احلاجة إىل مثل هـذه الكفـاءات للعمـل    
 -وأخـريا  . احلكومي الذي هو املسؤول األول عن التنمية الشاملة للمجتمع البحريين

مواد، فضالً عن الديباجة، كما هي  ١٠لقانون يتكون من فإن هذا ا -سيدي الرئيس 
  . وشكرا بتقرير اللجنة، املرفقواردة يف اجلدول 

  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
  ، هل هناك مالحظات؟شكرا

  

  )ال توجد مالحظات(
 ٢٥  :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
  

  )أغلبية موافقة(
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  :ب األول للرئيسالنائ
وننتقل إىل مناقشة مـواده مـادة    .إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ

  .مقرر اللجنة تفضل األخمادة، 
  

 ٥  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

مع  الديباجة بالتعديل الوارد يف التقريرباملوافقة على توصي اللجنة . الديباجة
  ."عاالطال"تصحيح اخلطأ اللغوي يف كلمة 

  

  :النائب األول للرئيس
 ١٠  ؟هل هناك مالحظات على الديباجة

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
اللجنة مع مراعـاة تصـحيح اخلطـأ    تعديل الديباجة ب هل يوافق الس على ١٥ 

  ".االطالع"اللغوي يف كلمة 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس

تفضل األخ مقرر ، وننتقل إىل املادة األوىل. ذكوربالتعديل امل إذن تقر الديباجة
  .اللجنة

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
املـادة كمـا جـاءت مـن     هذه باملوافقة على  توصي اللجنة. األوىلاملادة  ٢٥ 

  .احلكومة
  

  :النائب األول للرئيس
  ؟هل هناك مالحظات على هذه املادة    

  ٣٠ 
  )ال توجد مالحظات(
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  :ئيسالنائب األول للر
  ؟هل يوافق الس على هذه املادة     

  

  )أغلبية موافقة(
 ٥  :النائب األول للرئيس

  .تفضل األخ مقرر اللجنة وننتقل إىل املادة التالية،. إذن تقر هذه املادة    
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
  .مةباملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكو توصي اللجنة. الثانيةاملادة 

  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
  ؟ هل هناك مالحظات على هذه املادة    

  

  )ال توجد مالحظات(
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس
  ؟هل يوافق الس على هذه املادة

  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
  .تفضل األخ مقرر اللجنة وننتقل إىل املادة التالية،. إذن تقر هذه املادة

  

  :ر الشيخ خالد آل خليفةالعضو الدكتو
 ٢٥  .باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. الثالثةاملادة 

  

  :النائب األول للرئيس 
  ؟ هل هناك مالحظات على هذه املادة    

  

 ٣٠  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
  ؟هل يوافق الس على هذه املادة

  

 ٣٥  )أغلبية موافقة(
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  :ل للرئيسالنائب األو
  .تفضل األخ مقرر اللجنة وننتقل إىل املادة التالية،. إذن تقر هذه املادة

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
باملوافقة على هذه املادة كمـا جـاءت مـن    توصي اللجنة . الرابعةاملادة  ٥ 

  .احلكومة
  

  :النائب األول للرئيس
   ة؟هل هناك مالحظات على هذه املاد    

  ١٠ 
  )مالحظات ال توجد(

  

  :النائب األول للرئيس
  ؟هل يوافق الس على هذه املادة

  ١٥ 
  )أغلبية موافقة(

  

  :النائب األول للرئيس
  .تفضل األخ مقرر اللجنة وننتقل إىل املادة التالية،. إذن تقر هذه املادة

  ٢٠ 

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
ملادة كمـا جـاءت مـن    باملوافقة على هذه ا توصي اللجنة. اخلامسةاملادة 

  .احلكومة
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟     
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٣٠  :النائب األول للرئيس

  ة؟هل يوافق الس على هذه املاد

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
 ٣٥  .اللجنة تفضل األخ مقرر وننتقل إىل املادة التالية،. إذن تقر هذه املادة
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  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
باملوافقة على هذه املادة بالتعـديل الـوارد يف    توصي اللجنة. السادسة املادة

  . التقرير
  

 ٥  :النائب األول للرئيس 

  .تفضل األخ عبدالرمحن مجشريهل هناك مالحظات على هذه املادة؟     
  

  :العضو عبدالرمحن مجشري
قد حضرت جلسة جملس النواب اليت أضاف فيها  شكرا سيدي الرئيس، كنت

قد أضـاف هـذه    النائب احملترم، خوان هذا التعديل، وقد وافق عليه السأحد اإل ١٠ 

الصياغة ألن القانون قد ذكر أنه مينع أي مزايا أخرى، ولكنه يريد حتديد هذه املزايـا  
املالية هذه املزايا أو دد يف الدليل املايل الذي يضعه وزير حتبنص واضح، وأنا أقترح أن 

  . أي مزايا، وشكرا
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

  .مقرر اللجنةشكرا، تفضل األخ     
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
شكرا سيدي الرئيس، هذه املادة يف احلقيقة تتحدث عن املزايا املالية فقـط،  

 ٢٠ باالمتيـازات  وال تعىن مزايا أخرى غري ما هو منصوص عليه يف هذا القانون، توليس

  .، وشكرابشكل عام، وأعتقد أا واضحة
  

  :النائب األول للرئيس
شكرا، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسـي  

 ٢٥  .الشورى والنواب
  

  :جملسي الشورى والنوابشؤون وزير 
ور اليت من الدست) ب/٤٥(شكرا سيدي الرئيس، هذا القانون أساسه هو املادة 

، وهذا هو القانون "يعني القانون مرتبات رئيس جملس الوزراء والوزراء"نص على أن ت
عـن اإلضـافة هـذا     عبدالرمحن مجشريالذي يعني ذلك، بالنسبة إىل ما ذكره األخ  ٣٠ 
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صحيح، وهذا التوضيح إن شاء اهللا ينبغي أن تأخذ به وزارة املالية عند إعداد الـدليل  
تعلق ذه األمور، ألن الدليل املايل جيب أن يكـون واضـحا   املايل إليضاح كل ما ي

أننا نتكلم فقط يف هـذا  باعتبار حبيث يبني كل هذه التفاصيل املتعلقة بالشؤون املالية 
القانون عن رواتب مسو رئيس الوزراء والوزراء، واملادة تتحدث عن موضوع واحـد  

حا شامالً يف الدليل املايل فقد معني، فإذا ذكرت هذه اإلضافة ومل يتم توضيحها توضي ٥ 

وإن شاء  ،نوعا من اللبس، وحقيقة حنن نشكر العضو الكرمي على هذه املداخلة وجدت
  .يف الدليل املايل، وشكرا زارة املالية ستأخذ بذلك إليضاحهاهللا و

  

  :النائب األول للرئيس 
 ١٠  . شكرا، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري    

  

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
على هذه املادة ولكن أطلب تثبيت  قترح تعديالًشكرا سيدي الرئيس، أنا ال أ

ذلك يف مضبطة اجللسة، حىت يكون هناك دليل واضح ملعايل وزير املالية عندما يصدر 
 ١٥         .هذا الدليل الذي سيكون جزًءا مكمالً هلذا القانون، وشكرا

  

  :النائب األول للرئيس
  . رمحن عبدالسالمشكرا، تفضل األخ عبدال

  

 ٢٠  :عضو عبدالرمحن عبدالسالمال

. سيدي الرئيس، الدليل املايل ال ينشئ عالوات جديدة أو خمصصـات  شكرا
ن مسو رئيس عأن العالوات واملخصصات تصدر بقرار هو سنة  ٣٠الذي أعرفه منذ 

إنشاؤها بقرار من مسو رئـيس  هو الوزراء ويتضمنها الدليل بعد ذلك، لكن األساس 
  .زراء، وشكراالو

  ٢٥ 

  :النائب األول للرئيس
شكرا، إن اقتراح األخ عبدالرمحن وتفسري سعادة الوزير هو لتثبيـت بعـض   
احلقائق اليت رمبا مل تكن واضحة يف النص لسرعة الصياغة يف جلسة جملـس النـواب   
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٠٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

املاضية، ومل يتسن لنا إجراء التعديالت ألا سوف تؤخر إصدار القـانون، وبالتـايل   
  ؟هل هناك مالحظات أخرى. اطلوب نوع من املرونة عند قراءة هذه املادة بتعديالامل

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٥ 

  :النائب األول للرئيس
  ؟اللجنةتعديل السادسة بهل يوافق الس على املادة 

  

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

  :النائب األول للرئيس
املادة التالية، تفضـل األخ  إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة، واآلن ننتقل إىل 

  .مقرر اللجنة
  

 ١٥  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

باملوافقة على هذه املادة بالتعـديل الـوارد يف    توصي اللجنة. السابعة املادة
  . التقرير

  

  :النائب األول للرئيس
 ٢٠  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 ٢٥  وافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟هل ي

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل اآلن إىل املادة التالية، تفضـل األخ  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ٣٠ 

  .مقرر اللجنة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٠٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
  .دة كما جاءت احملكومةاملا هذه باملوافقة على توصي اللجنة .الثامنة املادة

  

  :النائب األول للرئيس
 ٥  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٠  هل يوافق الس على هذه املادة؟

  

  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
 ١٥  .للجنةوننتقل اآلن إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر ا. إذن تقر هذه املادة

  
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  .املادة كما جاءت احملكومةهذه  باملوافقة على توصي اللجنة. التاسعة املادة
  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة ؟
  

  )قةأغلبية مواف(
  

 ٣٠  :النائب األول للرئيس

  .وننتقل اآلن إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٠(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
باملوافقة على هذه املادة بالتعـديل الـوارد يف    توصي اللجنة. العاشرة املادة

  .التقرير
  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  على هذه املادة؟هل هناك مالحظات 
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

  ؟هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

وذا نكون قد انتهينا من مناقشـة مـواد   . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  وعه؟مشروع القانون، فهل يوافق الس عليه يف جمم

  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

أخذ الرأي النـهائي علـى مشـروع    قبول على نداًء باالسم وسنأخذ رأيكم 
عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس مبناداة األعضـاء   ختفضل األاآلن  القانون
  .باالسم

  ٢٥ 
  

علـى قبـول أخـذ  رأيهـموهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمسـاء األعضـاء ألخـذ ( 
  :)نون وكان تصويت األعضاء على النحو التايلعلى مشروع القاالرأي النهائي 

  
 ٣٠  :العضو إبراهيم بشمي

    .موافق
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١١(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو أمحـــد بهزاد
    .موافق

  

  :العضو ألس مسعان
 ٥    .موافقة

  

  :العضو محـد النعيمي
    .موافق

  

 ١٠  :العضو خـالد املسقطي

    .موافق
  

  :خليفة العضو الدكتور الشيخ خالد آل
    .موافق

  ١٥ 

  :العضو خـالد املؤيد
    .موافق

  

  :العضو راشـد السـبت
 ٢٠    .موافق

  

  :العضو رباب العريض
    .موافقة

  

 ٢٥  :العضو مسرية رجـب

    .موافقة
  

  :العضو السيد حبيب مكي
    .موافق

  ٣٠ 

  :العضو صادق الشهابي
  .موافق
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو عبدالرمحن عبدالسـالم
    .موافق

  

  :تمالعضو الدكتور عبدالرمحن الغ
 ٥    .موافق

  

  :العضو عبدالرمحــن مجشري
    .موافق

  

 ١٠  :العضو عبدالغفار عبداحلسني

    .موافق
  

  :العضو علـي العصفور
    .موافق

  ١٥ 

  :العضو الدكتورة فوزيـة الصاحل
    .موافقة

  

  :العضو فؤاد احلاجي
 ٢٠    .موافق

  

  :العضو حممد حسن باقر
    .موافق

  

 ٢٥  :العضو حممد هادي احللواجي

    .موافق
  

  :ور ناصر املباركالعضو الدكت
    .موافق

  ٣٠ 

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ
    .موافقة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو وداد الفاضل
  .موافقة

    

 :النائب األول للرئيس مجال فخرو

، فهل يوافق الس على مشروع القانون هناك إمجاع على املوافقة إذن. موافق ٥ 

   بصفة ائية؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٠ :النائب األول للرئيس

وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول  .ع القانون بصفة ائيةإذن يقر مشرو
األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات بشأن مشروع قانون بتعـديل بعـض   

م بشأن جملسي الشورى والنواب، املرافق ٢٠٠٢لسنة  ١٥أحكام املرسوم بقانون رقم 
  تور الشـيخ خالـد   وأطلب من األخ الدك. م٢٠٠٩لسنة  ٣٩للمرسوم امللكي رقم 

 ١٥  .آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل
 

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
 .شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة

  

 ٢٠  :النائب األول للرئيس

 هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
   

  )فقةأغلبية موا(
  

 ٢٥  :النائب األول للرئيس

  . يف املضبطة ومرفقاته إذن يثبت التقرير
  

  ) ٣٤٨صفحة/ ٥انظر امللحق( 
  

 ٣٠  :النائب األول للرئيس

تفضـل األخ مقـرر   . سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون
 .اللجنة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٤(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
اجلمع بني  ٩٧كة البحرين مينع يف املادة إن دستور مملشكرا سيدي الرئيس، 

 ٣٥تويل الوظائف العامة، ونصت املادة بني عضوية جملس الشورى وجملس النواب و
م بشأن جملسي الشورى والنواب على اعتبار ٢٠٠٢لسنة  ١٥من املرسوم بقانون رقم 

د وق. عضو جملس الشورى والنواب متخليا عن وظيفته مبجرد تولية عمله يف الس ٥ 

حيدد بقانون مكافآت أعضاء كل من جملسي " من الدستور على أنه  ٩٦نصت املادة 
الشورى والنواب، ويف حالة تعديل هذه املكافآت ال ينفذ هذا التعديل إال ابتداء من 

تلزم عضو جملس الشورى  -سيدي الرئيس- هذه النصوص ". الفصل التشريعي التايل
يصبح عضوا يف أي من السني، وتضع  وعضو جملس النواب بترك وظيفته عندما

لعمل التجاري، مما جيعل عضو أي من السني حباجة إىل اقيودا عديدة على ممارسته  ١٠ 

احلصول على مكافأة شهرية، وخاصة أن العديد من أعضاء السني قد مضت على 
ن للعمل يف وكما أن معظم األعضاء متفرغ. عضويتهم أكثر من فصل تشريعي

وجب حصوهلم على رواتب من جهة أخرى، األمر الذي ي وال يتقاضون أية السني
تقاعد بعد انتهاء عضويتهم يف أي من السني، وذلك أسوة ببقية املواطنني العاملني 

 ١٥  .حتت مظلة التأمينات االجتماعية وقوانني الدول األخرى يف هذا اخلصوص، وشكرا
  

  :النائب األول للرئيس
 حظات؟شكرا، هل هناك مال

  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
 هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

   
 ٢٥  )أغلبية موافقة(

  

  :النائب األول للرئيس
وننتقل إىل مناقشة مـواده مـادة   . إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ

  .مادة، تفضل األخ مقرر اللجنة
 ٣٠ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٥(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :د آل خليفةالعضو الدكتور الشيخ خال
 .باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. الديباجة

  

  :النائب األول للرئيس
 ٥  هل هناك مالحظات على الديباجة؟

  

 )ال توجد مالحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  هل يوافق الس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
  

 )أغلبية موافقة(
  

  :لرئيسالنائب األول ل
إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة، وننتقل إىل املادة األوىل، تفضل األخ مقرر  ١٥ 

  .اللجنة
  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  .حبذف هذه املادة توصي اللجنة. املادة األوىل
  ٢٠ 

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات هذه املادة؟

  

 )ال توجد مالحظات(
  ٢٥ 

 :ــسالرئيـــــــــــــ

  هل يوافق الس على حذف هذه املادة؟
  

 )أغلبية موافقة(

  ٣٠ 

  :النائب األول للرئيس
  .إذن حتذف هذه املادة، وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٦(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

يف باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد  توصي اللجنة. الثانيةاملادة 
  .التقرير

  

 ٥  :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
  

 )أغلبية موافقة(
  

 ١٥  :النائب األول للرئيس

ضل األخ مقرر إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة، وننتقل إىل املادة التالية، تف
  .اللجنة

  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف  توصي اللجنة. الثالثةاملادة  ٢٠ 

  .التقرير
  

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 

  ٢٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :النائب األول للرئيس
  ه املادة بتعديل اللجنة؟هل يوافق الس على هذ

  ٣٠ 

 )أغلبية موافقة(
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٧(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :النائب األول للرئيس
وذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة

   مشروع القانون، فهل يوافق الس عليه يف جمموعه؟
  

 ٥  )أغلبية موافقة(
  

  :النائب األول للرئيس
  . بطرحها تتفضلنقطة نظام فل لديها األخت مسرية رجب

  

 نقطة نظام( مسرية رجب العضو
ً
 ١٠ :)مثرية

شكرا سيدي الرئيس، األخ مقرر اللجنة قدم مقدمة عن القانون الثالث، وهو 
أعضاء جملسي الشورى والنواب، وقد مت التصويت علـى   القانون الذي خيص تقاعد

اليت قـدمها   مواد القانون الذي يتعلق مبكافآت الشورى والنواب، يف حني أن املقدمة
ختص القانون الثالث وهو القانون املتعلق بتقاعد أعضاء جملسي الشـورى والنـواب،   

 ١٥  .فهناك لبس يف املوضوع، وشكرا

  
 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ مقرر اللجنة
  

 ٢٠ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

املوضوعان متشاان، شكرا سيدي الرئيس، هذا هو ما مت تثبيته يف املضبطة، و
لذلك استندت اللجنة يف تقريرها إىل النصوص واملواد نفسها الـواردة يف الدسـتور   

  .واملتعلقة بالقانونني، وشكرا
  

 ٢٥ :النائب األول للرئيس

أخذ الرأي النهائي على مشروع قبول على نداًء باالسم وسنأخذ رأيكم شكرا، 
األمني العام للمجلس مبناداة األعضـاء   طريف لآتفضل األخ عبداجلليل  القانون اآلن

  .باالسم
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١١٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 باالسـم علـى  وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضـاء ألخـذ رأيهـم(
ً
نـداء

وقـد كـان تصـويت األعضـاء علـى النحـو  قبول أخذ الرأي النهائي علـى مشـروع القـانون اآلن
  ):التايل

  
 ٥  :العضو إبراهيم بشمي

    .موافق
  

  :بهزادالعضو أمحـــد 
    .موافق

  ١٠ 

  :العضو ألس مسعان
  .غري موجودة

  

  :العضو محـد النعيمي
 ١٥    .موافق

  

  :العضو خـالد املسقطي
    .موافق

  
 ٢٠  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

    .موافق
  

  :العضو خـالد املؤيد
    .موافق

  ٢٥ 

  :العضو راشـد السـبت
    .موافق

  
  :العضو رباب العريض
 ٣٠    .موافقة
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  :العضو سعود كانو
    .فقموا

  

  :العضو مسرية رجـب
 ٥    .موافقة

  

  :العضو السيد حبيب مكي
    .موافق

  

 ١٠  :العضو صادق الشهابي

    .موافق
  

  :العضو عبدالرمحن عبدالسـالم
    .موافق

  ١٥ 

  :العضو الدكتور عبدالرمحن الغتم
    .موافق

  

  :العضو عبدالرمحــن مجشري
 ٢٠    .موافق

  

  :العضو عبدالغفار عبداحلسني
    .موافق

  

 ٢٥  :فورالعضو علـي العص

    .موافق
  

  :العضو الدكتورة فوزيـة الصاحل
    .موافقة

  ٣٠ 

  :العضو فؤاد احلاجي
    .موافق
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  :العضو حممد حسن باقر
    .موافق

  

  :العضو حممد هادي احللواجي
 ٥    .موافق

  

  :العضو الدكتور ناصر املبارك
    .موافق

  

 ١٠  :العضو الدكتورة ندى حفاظ

    .موافقة
  

  :العضو وداد الفاضل
    .موافقة

  ١٥ 

 :ول للرئيس مجال فخروالنائب األ

فهل يوافق الس على مشروع القانون  .هناك إمجاع على املوافقة إذن. موافق
   بصفة ائية؟

  

 ٢٠  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

  . واآلن أرفع اجللسة لالستراحة. إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية
  

 ٢٥ )نفتؤرفعت اجللسة ثم است(
  

 :سالنائب األول للرئي

إىل البند التايل من جـدول األعمـال    اآلن وننتقل. بسم اهللا نستأنف اجللسة
واخلاص مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشـات  
ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب واالس البلدية وتنظيم معاشام  ٣٠ 

وأطلـب مـن األخ   . م٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(م ومكافآم، املرافق للمرسوم امللكي رق
  . الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل
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  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
  . شكرا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة

  

 :النائب األول للرئيس

 ٥  ير ومرفقاته يف املضبطة؟هل يوافق الس على تثبيت التقر
  

  )أغلبية موافقة( 
  

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  . إذن يثبت التقرير يف املضبطة
  

  ) ٣٦١صفحة/  ٦انظر امللحق(
  

 :النائب األول للرئيس

تفضـل األخ مقـرر   . سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ١٥ 

   .اللجنة
  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
كرا سيدي الرئيس، يرتكز هذا املشروع بقانون على مبدأ فصل السلطات، ش

فضمان التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب مينحهم احلرية يف مزاولة صالحيام  ٢٠ 

ومهامهم ودورهم الرقايب ومساءلة أعضاء اجلهاز التنفيذي، فكيف ميكن لعضو أن 
مله يف تلك الوزارة بعد انقضاء يستجوب وزيرا إذا كان يعلم أنه سوف يلتحق بع

ومن الواضح أن كل عضو من جملسي الشورى والنواب ملزم بترك  ؟الفصل التشريعي
وظيفته عندما يصبح عضوا يف أي من السني، ويتم وضع قيود عديدة على ممارسته 
العمل التجاري، مما جيعل عضو أي من السني حباجة إىل احلصول على الراتب  ٢٥ 

أكثر من فصل  مخاصة أن الكثري من أعضاء السني قد مضى على عضويتهالتقاعدي 
  . تشريعي، هلذا فإن هذا القانون يصب مباشرة يف مبدأ فصل السلطات، وشكرا

  

 :النائب األول للرئيس

 ٣٠  . شكرا، تفضل األخ عبدالرمحن عبدالسالم
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  :العضو عبدالرمحن عبدالسالم
شكاالت ستترتب على تطبيق هـذا  شكرا سيدي الرئيس، لدي مالحظات وإ

وأمتىن أن أبديها لعل وعسى أن يستفيد منها الس أو احلكومة يف تعديل هذا  ،القانون
على أعضـاء السـني    ااملشروع جاء اختياريا، وليس إلزامي. املشروع بعد صدوره

لعبارة ا لس النواب أن ألغىفكان من جم. واالس البلدية االنضمام إىل هذا الصندوق ٥ 

وعلى ذلك أصبح إلزاميا على كـل عضـو   " يكون االشتراك فيه اختياريا"اليت تقول 
يدخل الس أن يلتزم باالشتراك خالل فترة عضويته، باإلضافة إىل أنه مل يسـتدرك  
بعد حذف هذه العبارة وضع عبارة تعوض من ال يستحق معاشـا تقاعـديا ألحـد    

ديه معاش تقاعدي يساوي احلـد األقصـى أو   كأن يكون دخل الس ول :األسباب
وطبعا هذا -قريبا منه أو أكثر من وظيفته السابقة، أو كان عضوا يف فصلني تشريعيني  ١٠ 

مل يستدرك بعـد  . يلزم باالشتراك ؛ تشريعينيفدخل بعد فصلني -القانون للمستقبل
أن حذف هذه العبارة أن توضع مادة تعوض الذي يشترك وهو ال يسـتحق معاشـا   

حيصل على مكافأة كما حيصل املوظف احلكومي اآلن إذا بلغ احلـد األقصـى مـن    
 -قـانون التقاعـد  -سنة، وفاقت خدمته األربعني، والقانون جييز له  ٤٠اخلدمة، أي 

اخلدمـة   دمخس سنوات بعد األربعني، بناء على كونه وزيرا، فيجوز للوزير أن ميـد  ١٥ 

 -يف بعض الوظائف-و رئيس الوزراء مخس سنوات، سنة بسنة، بعد ذلك جعل لسم
مضـروبة يف  % ١٥أن يعطي املوظف الذي متد خدمته بعد األربعني مكافأة قـدرها  

قد يقول قائل إن هذا يدفع وغريه ال يـدفع،  . شهور اخلدمة اليت تفوق األربعني سنة
وال . هذا نظام تكافلي، فواحد قد خيسر ويدفع اشتراكات وال حيصل علـى شـيء  

فوق األرض يقول أن يشترك اإلنسان وال حيصل على شيء، ال يوجـد   يوجد قانون ٢٠ 

ومادام اإلنسان حيا حىت ولو مبساعدة أجهزة وليس فيه إال نبض قلب أو كـان  . أبدا
دماغه فقط حي فإنه يصرف له معاش تقاعدي حىت ولو عمل يوما واحدا يف احلكومة 

إصابة عمل وأصبح حتت أجهزة  إذا أصيب. أو يف القطاع اخلاص ومل يدفع اشتراكات
اإلعاشة أربعني أو مخسني أو مائة سنة فإنه سيصرف له معاش تقاعدي مادام حيا، فإن 

و حىت ل-مات وله مستحقون يصرف هلم املعاش، لكن إذا مات وليس له مستحقون  ٢٥ 

فهنا يكون التكافل، فهو مات وانقطع مستحقوه  -وأربعني سنة اعمل أربعني أو مخس
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هو عن الدنيا، بعد ذلك تتحول اشتراكاته إىل بقية املتكافلني يف النظام، أما أن وانقطع 
يبقى حيا وال حيصل على شيء فإن مشروع القانون الذي أمامنا فقط هو الذي يقول 

يدخل إنسان وهو له معاش تقاعدي حصل عليه من القطاع اخلاص أو مـن  . بذلك
اليت  بعد التعديالت-عني مبعاش تقاعدي والقطاع احلكومي، كأن يكون وزيرا مثالً 

قدره أربعة آالف وزيادة، مث بعد ذلك عني عضوا، فهل يلـزم   -أجريت صباح اليوم ٥ 

مث خيـرج  - ورمبا تستمر أربع سنوات أخرى-بدفع اشتراكات تستمر أربع سنوات 
. ال جيوز هذا، أي قانون يقول بذلك؟ ال يوجد قانون ذه الطريقة ؟بدون أي مكافأة

وقد اقترحت علـى اإلخـوة النـواب     –كان ينبغي تدارك هذه النقطة بوضع مادة 
تعوض حذف  –ووضعت هلم صيغة كما أعام بعض اإلخوة حىت من اهليئة وغريها 

نقطـيت  . ، لكن األمر فات، والبد من تداركـه "يكون االشتراك فيه اختياريا"عبارة  ١٠ 

هذا القانون، وهذا سيسبب إشكالية، األخرى أن املادة السادسة أخرجت الوزراء من 
مث أحيل إىل التقاعد فإنه حيصـل علـى    –ولو لسنة واحدة  -الوزير اآلن إذا عمل 

بعد أربـع  % ٥٠من املعاش، بينما هذا القانون يقول أن حيصل النائب على % ٨٠
فهذا أخرجه على قانون الـوزراء، وقـانون    –اليت تساوي فصالً تشريعيا  -سنوات 
سنويا، وهذه الزيادة السنوية وضعها القـانون، مث جـاء   % ٣احلايل يضيف  التقاعد ١٥ 

القانون وحددها حبد أعلى وهو احلد األعلى للمعاش التقاعدي، فكيف جتيز للوزير أن 
وتأيت للعضو وتقول له ال يستمر بينما رمبا العضو كان وزيرا سابقًا؟ % ٣يستمر بالـ

ندى حفاظ واألخ جهـاد   الدكتورة ذلك األختوالوزراء قد يعينون بالس ومثال 
يقف راتبه والـوزير الـذي   ت خدمته أربعني سنة بوكمال وغريمها، فهل هذا إذا بلغ

له الزيادة ستمر ت؛ عاشه فوق األربعة آالف ديناروم -حبسب هذا القانون- يعني بعده ٢٠ 

ولنقل  –لس رئيس ا –اإلشكالية الثانية أن الرئيس . ؟ هذه إشكالية%٣اليت قدرها 
رشح نفسه مرة ) الفصل التشريعي(عينا من الناس رئيسا للنواب، بعد السنوات األربع 

طبعا حبسب القانون اآلن نطبق عليـه   ؟ما الوضعفأخرى ففاز يف االنتخابات العامة، 
من معاشه إذا كان وزيرا، وإذا مت تعيينه عضوا يف % ٨٠قانون الوزراء حبيث يستحق 

يفز بالرئاسة، فهل جيمع بني املكافأة واملعاش؟ هذه األمور مل يعاجلها هـذا  الس ومل  ٢٥ 

% ١٠وسوف يأخذ مكافأة التقاعد، وسوف يدفع عنها % ٨٠املشروع، أي سيأخذ 
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سـنويا، بينمـا   % ٣مبوجب هذا القانون، ويف الوقت نفسه سيستمر معاشه ويزيد 
هذه إشكاليات مل يناقشـها  آالف،  ٤وقف معاشهما عند ي انالعضو والوزير السابق

وأعتقـد أن هـذه   . أعتقد أنه البد من إجياد خمرج هلذه املسألة. القانون ومل يعاجلها
دت ذكرها، وأمتىن أن تستدرك يف املستقبل هذه األمور عندما دالنقاط الرئيسية اليت و

 ٥    .تعاد دراسة املشروع، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

  .تورة فوزية الصاحلشكرا، تفضلي األخت الدك
  

 ١٠ :العضو الدكتورة فوزية الصاحل

شكرا سيدي الرئيس، األخ عبدالرمحن عبدالسالم كفى ووىف يف ذكر النقاط 
اليت كنت أود أن أطرحها، لكن فقط أود أن أسأل اهليئة العامة للتأمني االجتمـاعي،  

األسـتاذ يظـل   أساتذة اجلامعة ليس لديهم اية مربوط للدرجة، ف: على سبيل املثال
يتسلم راتبه ويكون املربوط مفتوحا حبيث ال يكون هناك اية مربوط للدرجة ومـن  

على جانب آخر سيخسـر هـذا   : ثانيا. آالف دينار، هذا أوالً ٦املمكن أن يتسلم  ١٥ 

األستاذ املكافآت ألا ستكون أقل مما كان يتسلمه يف اجلامعة، واألخ الدكتور الشيخ 
هذا القانون مل يترك له اخليار، فإذا كـان  : ثالثًا. مثال على ذلك خالد آل خليفة خري

آالف دينار، فهل جيوز له منذ البداية أن  ٤هذا األستاذ يتسلم راتبا تقاعديا أكثر من 
يطلب راتب اجلامعة التقاعدي فقط وليس هذا الراتب؟ كنت أمتىن أن تكون هنـاك  

آالف دينار،  ٤اشني أو أيهما أكرب وليس صيغة معينة حبيث يستطيع أن جيمع بني املع ٢٠ 

آالف دينـار   ٤يعين إذا كان راتبه التقاعدي الذي سيتسلمه من اجلامعة أكثر مـن  
فلماذا يدفع االشتراك السنوي من راتبه؟ أعتقد أن هناك إشكالية جيـب أن تعـاجل،   

لس النـواب، ألن النائـب   وخاصة أنه تعني كعضو وليس له احلق أن يرشح نفسه 
سيعرف وضعه خبصوص راتبه التقاعدي أما العضو فال يعرف ويعني عضـوا، وبعـد   
ذلك يتفاجأ بأن راتبه التقاعدي الذي كان يتسلمه يف اجلامعة أكثر مما سيتسلمه هنا،  ٢٥ 

        .وشكرا
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 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري
  

 :العضو عبدالرمحن مجشري

ئيس، األخ عبدالرمحن عبدالسالم يدافع عن األقلية اليت لـن  شكرا سيدي الر ٥ 

تستفيد من هذا القانون وقد أكون منها، ولكن هناك الكثري من اإلخوة أعضاء جملس 
النواب أو أعضاء جملس الشورى سوف يستفيدون من هذا القانون، وأنا أعتقـد أن  

ن اللوائح الداخلية هلـذا  وأعتقد أ. ال تعين إلزامية االشتراك" االختياري"حذف كلمة 
هنـاك  . القانون سوف حتدد االختالف بالضبط ومدى االستفادة من هذا املوضـوع 

الكثري من اإلخوة قد يعينون يف هذا الس سواء من القطاع اخلاص أو الوزراء، ومن  ١٠ 

آالف دينار احملددة يف هذا القـانون،   ٤املمكن أن تكون رواتبهم التقاعدية أكثر من 
ال، إما أن يكـون  : املفترض أن يطبق عليهم هذا القانون؟ أعتقد أن اجلوابفهل من 

هناك قانون آخر ينظم هلم االشتراك يف التقاعد، ويستمرون على رواتبهم التقاعديـة  
اليت كانوا يتسلموا سابقًا إثر خدمتهم السابقة، وإما أن الالئحة الداخلية سوف حتدد 

اك إلزامية يف االشتراك، هذا ما أفهمه من القانون، أعتقد أنه ليست هن. هذا املوضوع ١٥ 

وإذا كان هناك التباس يف مواد هذا القانون فعلينا أن نوضحه أكثر يف املسـتقبل أو يف  
اللوائح الداخلية، وأعتقد أنه جيب علينا أن نوافق على هذا القانون كما جاءنـا مـن   

    .جملس النواب، وشكرا
  

 ٢٠ :النائب األول للرئيس

، أعتقد أن األخ عبدالرمحن عبدالسالم كان هدفه أن يوضح للجميع أن شكرا
هناك بعض النصوص مل تكن واضحة، وأن التعديالت اليت متت يف آخـر حلظـة مل   
تدرس مع جممل مواد القانون، وذكر أنه ليس ضد املوافقة على هذا املشروع وإمنا يود 

اللطيف أمحد الزياين املـدير العـام   تفضل األخ عبد. أن ينبه إىل التعديالت املستقبلية
 ٢٥  .املساعد لشؤون التقاعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعي
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 :املدير العام املساعد لشؤون التقاعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعي

ردا علـى  . شكرا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة، أسـعد اهللا مسـاءكم  
نسبة إىل مـا ذكـره األخ عبـدالرمحن    بال. استفسارات أصحاب السعادة األعضاء

كان اخلضوع للقانون اختياريا، لكـن   -كما ورد من احلكومة-عبدالسالم، األصل 
رأى جملس النواب أن يكون إجباريا، وعند اجتماعنا مع جملس النواب تقدمنا بصيغة  ٥ 

  الزيـادة السـنوية  . ثانية تعاجل هذا املوضوع لكن اإلخوة النواب رفضوا هذه الصيغة
تكون على املعاشات اليت تكون  -حسبما هو موجود يف املشروع املعروض أمامكم- 

بالنسـبة إىل  . آالف دينار، وما يزيد على هذا املبلغ ال تكون هناك زيادة ٤أقل من 
السؤال املطروح من األخت الدكتورة فوزية الصاحل خبصوص أنه ال يوجـد سـقف   

وظفي احلكومـة، السـقف موجـود    ألساتذة اجلامعة، فإنه ال يوجد سقف لكل م ١٠ 

لألشخاص املندرجني حتت قانون التأمينات االجتماعية، ولكن صـناديق التقاعـد يف   
دول جملس التعاون بدأت تضع سقفًا للمعاشات التقاعدية، ويف أغلب الدول ال جيوز 

آالف  ٤جتاوزها، وحنن اآلن وضعنا سقفًا للمعاشات التقاعدية يف مملكة البحرين وهو 
تسري "بالنسبة إىل ما ذكره األخ عبدالرمحن مجشري، املادة األوىل نصت على . ردينا

أي أن هناك إلزاميـة  " تسري"، يف هذه املادة ذكرت كلمة ..."أحكام هذا القانون ١٥ 

بالنسبة إىل املادة الثانية من . سريان القانون على مجيع أعضاء جملسي الشورى والنواب
أن يكون االشـتراك فيـه   "يف هذه املادة عبارة املشروع األصلي، احلكومة وضعت 

كل قانون له ثغرات . ، ولكن بعد حذف هذه العبارة أصبح االشتراك إلزاميا"اختياريا
تعـديل   -كسلطة تشريعية-ولكن من املمكن أن يقترح جملسكم املوقر يف املستقبل 

 ٢٠  . هذا املشروع بعد متريره يف هذه اجللسة، وشكرا
  

 :رئيسالنائب األول لل

  .شكرا، تفضل األخ علي العصفور
  

 ٢٥ :العضو علي العصفور

شكرا سيدي الرئيس، بسم اهللا الرمحن الرحيم، ليس لدي معارضة على هـذا  
املشروع حىت على زيادة املكافأة، ناهيك عن التقاعد، ولكن إبراء للذمـة البـد أن   
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وافقت ب كيف يوضح الشخص الطريقة اليت أتت من اإلخوة من النواب، وأنا أستغر
بالنسـبة إىل موضـوع   : اللجنة على هذا املشروع ذه الطريقة؟ على سبيل املثـال 

االختياري وحتويله إىل إلزامي، هل املواطن ينتظر منا اآلن نوعا من أنواع املغالطة من 
ال، : نقـول لـه  ! أن نستحي من دخول الباب الرئيسي وندخل من نافذة املطـبخ؟ 

حىت نقنع الناس بأننا دخلنا يف هذا القـانون   املوضوع إجبارييا حكومة هذا ا اجعلي( ٥ 

وهي األهم، تنازلنا عن : النقطة الثانية. ، هذه نقطة جيب أن يسمعها املواطن)مكرهني
دينار، وذهبنا وأضفنا العالوات لتدخل يف املخصـص ويف التقاعـد،    ٥٠٠زيادة الـ

تشريعية الذي أقسم السلطة الهل هذا ما ينتظره املواطن من عضو ! فهل هذا صحيح؟
تركنا اجلدال يف موضوع خمصصـات  : على أن حيافظ على املال العام؟ أقوهلا بصراحة

أمتىن علـى إخـواين   . الوزراء ألننا ال نستطيع أن جنادهلم، وأيادينا مغموسة يف اخلطأ ١٠ 

   .أعضاء جملس الشورى رفض هذا املشروع إبراء للذمة، وشكرا
  

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ عبدالرمحن عبدالسالم
  ١٥ 

 :العضو عبدالرمحن عبدالسالم

شكرا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد لألخ عبدالرمحن مجشري أن املـادة األوىل  
تسري أحكام هذا القانون " اللطيف أمحد الزياين نصت على أنهاليت ذكرها األخ عبد

يلتزم أعضـاء  "ة الثالثة نصت على ، مث املاد..."على أعضاء جملسي الشورى والنواب
 ٢٠  . فليس هناك أمر وال إلزام، وشكرا..." جملسي الشورى والنواب

  

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ مقرر اللجنة
  

 ٢٥ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

هو أول قانون ينظم التقاعد  -كما نعلم-شكرا سيدي الرئيس، هذا القانون 
وهذه املرحلة األوىل . سي الشورى والنواب، أسوة بباقي الربملانات العامليةألعضاء جمل

هلذا القانون، وستكون هناك ممارسة هلذا القانون، وسنكتشف بعض الثغرات يف هـذا  
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القانون، وباملمارسة سوف يتطور هذا القانون، وباإلمكان سد تلك الثغرات بناء على 
هذه املرحلة ليست املرحلة األخرية إمنا . مستقبالً القوانني والتشريعات اليت سنقوم ا

هي املرحلة األوىل، وال ميكن أن نستكشف ونعرف مدى صالحية هذا القانون إال من 
  .واملمارسة، وشكرا التطبيقخالل 

  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضلي األخت مسرية رجب
  

 :العضو مسرية رجب

ئيسة اللجنة ورئيسة اللجنة مل حتضر جلسة شكرا سيدي الرئيس، كوين نائبة ر ١٠ 

أود أن أشكر األخ عبدالرمحن عبدالسالم على مداخلته، . اليوم فلي األولوية يف الكالم
كما أشكر األخ علي العصفور على وضـوحه الشـديد،   . الكثري من الصواب اوفيه

هـذه  وجيب أن نثبت هذا الكالم يف املضبطة، ولكن أكرر كالم األخ مقرر اللجنة، 
جتربة جديدة، حبيث يدخل الس التشريعي يف هذه القوانني، وهذه القوانني ختصـه  

من األولويـة أن  . شخصيا، وحباجة إىل أن يكون متوازنا مع الشارع بشكل أو بآخر ١٥ 

منرر هذا القانون، ويف املستقبل نستطيع أن ندخل عليه تعديالت خمتلفة بعد دراسـة  
بطريقة مستعجلة وحباجة إىل أن نعرضها بدون أن ندخل هذه القوانني أتت . احلاالت

يف جدال مع جملس النواب وذلك اختصارا للوقت، فأمتىن أن نسري مع هذا القانون إىل 
  .النهاية، وشكرا

  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .شكرا، تفضل األخ خالد املسقطي
  

 :العضو خالد املسقطي

جلنة  ةا تفضلت به نائبة رئيسملفقيت شكرا سيدي الرئيس، يف البداية أبدي موا ٢٥ 

اخلدمات األخت مسرية رجب، واألخ مقرر اللجنة بأنه جيب أن تكون هناك نقطـة  
انطالق، ولكن يف الوقت نفسه كنت أمتىن النظـر فيمـا ذكـره األخ عبـدالرمحن     
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عبدالسالم من مواضيع عند إعداد هذا املشروع، ومن املمكن أن تكون هي االنطالقة 
م بشـأن  ٢٠٠٢لسنة  ١٥بكل بساطة عندما أرجع إىل املرسوم بقانون رقم . األوىل

جملسي الشورى والنواب، وكل من مر عليه هذا املشروع سواء كان مـن طـرف   
من هذا املرسوم، اليت ذكرت  ٣احلكومة أو من طرف جملس النواب أغفلوا متاما املادة 

كرهـا األخ عبـدالرمحن   من هم أعضاء جملس الشورى، ووصلنا إىل النقطة الـيت ذ  ٥ 

عبدالسالم من أن هناك إغفاالً ألعضاء جملس الشورى، سأترك البنود األربعـة األوىل  
خـالل باألحكـام   اإلمع عدم "الذي نص على ) د(من هذه املادة وسأقرأ لكم البند 

املقررة يف قانون مباشرة احلقوق السياسية يشترط فـيمن يعـني عضـوا يف جملـس     
يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن  أن -د: ... الشورى

من شـغل مناصـب السـفراء    -٣. الوزراء السابقني-٢: ... من بني الفئات التالية ١٠ 

كبـار الضـباط   -٥. أعضاء اهليئات القضـائية السـابقني  -٤. والوزراء املفوضني
ورجال األعمال واملهن كبار العلماء -٧. كبار موظفي الدولة السابقني-٦. املتقاعدين

، أعتقد أن مـا  "احلائزون ثقة الشعب-٩. أعضاء جملس النواب السابقني-٨. املختلفة
جاء يف هذه املادة من املمكن أن يترجم النقاط اليت ذكرها األخ عبدالرمحن عبدالسالم 

ال يعطي أعضـاء جملـس الشـورى مـا      -بالصورة اليت أتى ا-بأن هذا القانون  ١٥ 

  . رايستحقون، وشك
  

 :النائب األول للرئيس

شكرا، تفضل األخ عبداللطيف أمحد الزياين املدير العام املسـاعد لشـؤون   
 ٢٠  .التقاعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعي

  

 :املدير العام املساعد لشؤون التقاعد باهليئة العامة للتأمني االجتماعي

ملكافـأة الشـهرية   علي العصفور بأن اشكرا سيدي الرئيس، توضيحا لألخ 
ألعضاء جملس الشورى والنواب تشمل املكافأة الشهرية بدون العالوات، وكـذلك  
عند تسوية املعاش التقاعدي تكون املكافأة الشهرية بدون العالوات ماعدا إذا كانت  ٢٥ 

مسو رئيس الوزراء،  عنهناك عالوة اجتماعية فإا تدخل ضمنها بناًء على قرار صادر 
  .وشكرا
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 :األول للرئيسالنائب 

  .علي العصفور شكرا، تفضل األخ
  

 :العضو علي العصفور

أن يراجـع األخ   وإمـا أكـون خمطئًـا    شكرا سيدي الرئيس، أعتقد إما أن ٥ 

العالوات موضوعة ضمن املخصصات التقاعدية، فأمتىن . عبداللطيف الزياين املوضوع
  .عليه أن يتأكد مما قاله، وشكرا

   

 :النائب األول للرئيس

 ١٠  املخصصات التقاعدية؟ شكرا، األخ مقرر اللجنة، هل الزيادات ضمن

  
 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس، سنجيب عن سؤال األخ علي العصفور عندما ننـاقش  
  .مواد املشروع؛ ألننا نتكلم عن مادة بالتحديد، وشكرا

  ١٥ 

 :النائب األول للرئيس

  أخرى؟شكرا، هل هناك مالحظات 
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟
   

  )أغلبية موافقة(
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل مناقشة مواده مادة مادة، . إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ
  .تفضل األخ مقرر اللجنة

  

 ٣٠ :آل خليفة العضو الدكتور الشيخ خالد

  .باملوافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. الديباجة
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 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على الديباجة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
   

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

 :للرئيسالنائب األول 

وننتقل إىل املادة األوىل، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 ١٥ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ادة األوىلامل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ٢٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  ٣٠ 

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  .لى هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقريرباملوافقة ع توصي اللجنة. املادة الثانية
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 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
   

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

نتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  ون. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 ١٥ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  .باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. املادة الثالثة
  

 :النائب األول للرئيس

  .هل هناك مالحظات على املادة؟ تفضل األخ الدكتور ناصر املبارك
  ٢٠ 

 :دكتور ناصر املباركالعضو ال

شكرا سيدي الرئيس، باإلضافة إىل ما أشار إليه األخ عبدالرمحن عبدالسالم هناك 
أخطاء لغوية كثرية يف هذه املادة وفيما بعدها من مواد، ولكن لن أشري إال إىل هـذه  

وهـذا ورد يف الـنص   ..." وتلتزم احلكومة بسداد اشتراكًا تقاعـديا  "املادة إذ تقول 
ويف قرار جملس النواب ويف قرار جلنة اخلدمات مبجلس الشورى، فأرجو تعديل  األصلي ٢٥ 

  .، وشكرا..."وتلتزم احلكومة بسداد اشتراك تقاعدي "هذا اخلطأ، والصحيح هو 
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك اقتراح حمدد أم أنك تلفت االنتباه إىل الصياغة؟
  ٣٠ 

 :العضو الدكتور ناصر املبارك

باإلضافة إىل حـذف  ..." وتلتزم احلكومة بسداد اشتراك تقاعدي "هو االقتراح 
  .جمموعة من اهلمزات الزائدة فيما يلي من مواد، وشكرا
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٣٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

شكرا، ال أعتقد أا حمل خالف يف صياغة النص وإمنا يؤخذ ذلك بعني االعتبار 
  هل هناك مالحظات أخرى؟. يف الصياغة النهائية

  

 ٥  )وجد مالحظاتال ت(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
   

 ١٠  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  ١٥ 

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة .ادة الرابعةامل
  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٠  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

 ٢٥  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
   

  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . هذه املادة بتعديل اللجنة إذن تقر ٣٠ 

  .اللجنة
  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  . باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من احلكومة توصي اللجنة. ادة اخلامسةامل
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٣٤(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ظاتال توجد مالح(
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

ة كمـا جـاءت مـن    باملوافقة على هذه املـاد  توصي اللجنة. ادة السادسةامل ١٥ 

  . احلكومة
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ٢٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

  .لجنةوننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر ال. إذن تقر هذه املادة
  ٣٠ 

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

باملوافقة على هذه املادة بالتعـديل الـوارد يف    توصي اللجنة. ادة السابعةامل
  . التقرير
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٣٥(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  .تفضل األخ راشد السبتهل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 :العضو راشد السبت

وي يف املادة الثالثة أرجـو أن يـتم   شكرا سيدي الرئيس، كما مت التعديل اللغ ٥ 

يسـتحق  "من عبـارة  " و"بـ " أو"تعديل اخلطأ اللغوي يف هذه املادة وهو استبدال 
، فهذا تصحيح مطبعي، ..."عضو جملس الشورى أو جملس النواب أو الس البلدي 

  .وشكرا
  

 ١٠  :النائب األول للرئيس

   .أنا ال أعتقد أن هذا تصحيح مطبعيشكرا،     
  

 :و الدكتور الشيخ خالد آل خليفةالعض

  .املادة متاماهذه ألخ راشد السبت، خيتلف الوضع يف ا      
  ١٥ 

  :النائب األول للرئيس
  هل هناك مالحظات أخرى؟

 

  )ال توجد مالحظات( 
  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
   

  )أغلبية موافقة(
  ٢٥ 

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 ٣٠ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

باملوافقة على هذه املـادة كمـا جـاءت مـن      توصي اللجنة. ادة الثامنةامل
  . احلكومة
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٣٦(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )وجد مالحظاتال ت(
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  ؟هل يوافق الس على هذه املادة
   

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

 ١٥  . ذه املادة كما جاءت من احلكومةباملوافقة على ه توصي اللجنة. ادة التاسعةامل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة ؟
   

 ٢٥  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

  .خ مقرر اللجنةوننتقل إىل املادة التالية، تفضل األ. إذن تقر هذه املادة
  

 ٣٠ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  . باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير توصي اللجنة. ادة العاشرةامل
  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ٣٥ 

  )ال توجد مالحظات(
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٣٧(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  دة بتعديل اللجنة؟هل يوافق الس على هذه املا
   

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقـرر  . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة
  .اللجنة

  

 ١٠ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

  .باستحداث هذه املادة توصي اللجنة). املستحدثة(ادة احلادية عشرة امل
  

 :ل للرئيسالنائب األو

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على استحداث هذه املادة؟
   ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تستحدث هذه املادة
  ٢٥ 

 :خ خالد آل خليفةالعضو الدكتور الشي

باملوافقة على هذه املادة كما جـاءت مـن    توصي اللجنة. ادة احلادية عشرةامل
  . احلكومة مع مراعاة إعادة الترقيم

  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٣٨(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   

  )ة موافقةأغلبي(
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

باملوافقة على هذه املادة كما جـاءت مـن    توصي اللجنة. ادة الثانية عشرةامل ١٠ 

  . احلكومة مع مراعاة إعادة الترقيم
  

 :للرئيسالنائب األول 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  ٢٥ 

 :فةالعضو الدكتور الشيخ خالد آل خلي

باملوافقة على هذه املادة كما جـاءت مـن    توصي اللجنة. ادة الثالثة عشرةامل
  . احلكومة مع مراعاة إعادة الترقيم

  

 ٣٠ :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٣٩(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

 :نائب األول للرئيسال

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

باملوافقة على هذه املادة كما جـاءت مـن    توصي اللجنة. ادة الرابعة عشرةامل ١٠ 

  . احلكومة مع مراعاة إعادة الترقيم
  

 :النائب األول للرئيس

  اك مالحظات على هذه املادة؟ هل هن
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

  .وننتقل إىل املادة التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة. إذن تقر هذه املادة
  ٢٥ 

 :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

باملوافقة على هذه املادة كما جاءت مـن   توصي اللجنة. امسة عشرةادة اخلامل
  . احلكومة مع مراعاة إعادة الترقيم
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٤٠(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

 :النائب األول للرئيس

  هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ 
  

  )ال توجد مالحظات(
  ٥ 

 :النائب األول للرئيس

  هل يوافق الس على هذه املادة؟
   

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

 :لرئيسالنائب األول ل

وذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القـانون،  . إذن تقر هذه املادة
  فهل يوافق الس عليه يف جمموعه؟

  
 ١٥  )أغلبية موافقة(

  
 :النائب األول للرئيس

نـداًء   على أخذ الرأي النهائي على مشـروع القـانون اآلن  وسنأخذ رأيكم 
  ، فهل يوافق الس على ذلك؟باالسم

  ٢٠ 

  )ة موافقةأغلبي(
  

 :النائب األول للرئيس

  .تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس مبناداة األعضاء باالسم
  ٢٥ 

 باالسـم علـى وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخـذ ( 
ً
رأيهـم نـداء

ى النحـو اآلن، وقـد كـان تصـويت األعضـاء علـ على مشـروع القـانون الرأي النهائيقبول أخد 
  ):التايل

  
  ٣٠ 
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٤١(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو إبراهيم بشمي
    .موافق

  

  :العضو أمحـــد بهزاد
 ٥    .موافق

  

  :العضو ألس مسعان
    .موافقة

  

 ١٠  :العضو محـد النعيمي

    .موافق
  

  :العضو خـالد املسقطي
    .موافق

  ١٥ 

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    .موافق

  

  :العضو خـالد املؤيد
 ٢٠    .موافق

  

  :العضو راشـد السـبت
    .موافق

  

 ٢٥  :العضو رباب العريض

    .موافقة
  

  :العضو مسرية رجـب
    .موافقة

  ٣٠ 

  :العضو السيد حبيب مكي
    .موافق
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٤٢(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو صادق الشهابي
    .موافق

  

  :العضو عبدالرمحن عبدالسـالم
 ٥    .موافق

  :العضو الدكتور عبدالرمحن الغتم
    .موافق

  

  :العضو عبدالرمحــن مجشري
 ١٠    .موافق

  

  :حلسنيالعضو عبدالغفار عبدا
    .موافق

  

 ١٥  :العضو علـي العصفور

    .غري موجود
  

  :العضو الدكتورة فوزيـة الصاحل
    .موافقة

  ٢٠ 

  :العضو فؤاد احلاجي
    .موافق

  

  :العضو حممد حسن باقر
 ٢٥    .موافق

  

  :العضو حممد هادي احللواجي
    .موافق

  

 ٣٠  :العضو الدكتور ناصر املبارك

    .موافق
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  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٤٣(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

  :العضو الدكتورة ندى حفاظ
    .موافقة

  

  :عضو وداد الفاضلال
 ٥  .موافقة

    
 :النائب األول للرئيس مجال فخرو

فهل يوافق الس على مشروع القانون  .هناك إمجاع على املوافقة إذن. موافق
   بصفة ائية؟

  ١٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

 :النائب األول للرئيس

بالنسبة إىل مشروع قانون يف شـأن   .إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية
وبعـد  . م٢٠٠٨لسنة  ٨دبلوماسي والقنصلي، املرافق للمرسوم امللكي رقم السلك ال ١٥ 

أن مضت ساعة على موافقة جملسكم املوقر على هذا املشروع يف جمموعه؛ هل يوافق 
  عليه بصفة ائية؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

 :النائب األول للرئيس

تعـديل  مشروع قانون ببالنسبة إىل و .إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية
م، بشأن معاملـة مـواطين دول جملـس    ٢٠٠٤لسنة  ٢٤بعض أحكام القانون رقم 

التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين املرافـق  
وبعد أن مضت ساعة على موافقة جملسكم . م٢٠٠٨لسنة  ٩٠للمرسوم امللكي رقم  ٢٥ 

  هل يوافق عليه بصفة ائية؟املوقر على هذا املشروع يف جمموعه؛ 
  

  )أغلبية موافقة(
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 :النائب األول للرئيس

صـدور  الزمالء والزميالت، مبناسـة   .إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية
الثالث من الفصل التشريعي الثـاين لسـي   العادي األمر امللكي بفض دور االنعقاد 

مي السيد علي بن صاحل الصـاحل  الشورى والنواب، يشرفين نيابةً عن معايل األخ الكر
أن أرفع أمسى آيات الشكر والعرفان  ،رئيس الس وأصحاب السعادة أعضاء الس ٥ 

 ،إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفـدى 
على توجيهـات جاللتـه واهتمامـه     ،قائد املسرية الدميقراطية وباين ضتها احلديثة

داعني اهللا أن يسـدد   ،بأعمال الس، جمددين العهد والوالء للملك والوطن للنهوض
على طريق اخلري خطاه، كما يسرين أن أرفع خالص آيـات الشـكر والتقـدير إىل    
صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر على ما يبديـه   ١٠ 

جيهات مسـوه ألصـحاب املعـايل    مسوه من تعاون مثمر مع السلطة التشريعية، ولتو
ما انعكس إجيابا على أعمـال الـس، والشـكر     ،والسعادة الوزراء بالتعاون معها

موصول أيضا إىل صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد األمـني  
وبالنيابـة عـنكم   . نائب القائد األعلى على دعمه ومساندته ومتابعته ألعمال الس

أتقدم إىل معايل األخ الكرمي السيد علي بن صاحل الصاحل رئـيس الـس    يسرين أن ١٥ 

اقتـدار  إدارة دفة هذا الس بكـل   على جهوده املخلصة يف خبالص الشكر والتقدير
والشكر واالمتنان إليكم أنتم الزمالء األفاضل أعضاء جملس الشـورى  . وسعة صدر

يف إثـراء مناقشـات الـس     على ما بذلتموه من جهود خملصة، وعمل متقن أسهم
وجلانه، فقد أثبتم أنكم أهل للمسؤولية اليت كلفتم ا من خالل ما أظهرمتوه من التزام 
بالصالحيات املمنوحة لكم، بدًءا مبناقشة وإقرار مشروعات القـوانني، إىل التقـدم    ٢٠ 

بالعديد من االقتراحات بقوانني، واألسئلة اليت توجهتم ـا إىل أصـحاب املعـايل    
والسعادة الوزراء يف إطار من احترام نصوص الدستور والقوانني، ويف ظـل دراسـة   
متأنية ومستفيضة يف املناقشة، مع التزام حسن النية والقصد باعتبارهـا ميـزة لكـل    

ومبا ينم عن الوعي باحلس الوطين، وتلمس املصلحة العامة  ،املداخالت اليت طرحتموها
ر عطاؤكم املشكور خالل فترة اإلجازة الربملانيـة  للوطن واملواطن، على أمل أن يستم ٢٥ 

ـ   ها تلالنتهاء من دراسة كافة املوضوعات املعروضة على جلان الس، ليتسـىن مناقش

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢م المضبطة االستثنائیة ٢٨/٥/٢٠٠٩         ) ١٤٥(    ٣الدور /٢الفصل / مجلس الشورى  

والشكر موصول إىل معايل األخ الكرمي خليفـة  . حال بدء دور االنعقاد العادي الرابع
م الدائم مع جملس بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب والزمالء النواب على تعاو

الشورى، لتحقيق كل ما نصبو إليه من ضة وتطور وتقدم هلذا الوطن العزيز وشعبه 
كما أتوجه بالشكر ألصحاب السعادة الوزراء على استجابتهم الكرمية حلضور . الويف

جلسات الس واجتماعات اللجان، حيث أثروا بإيضاحام وبيانام وإجابام عن  ٥ 

شات الس، وأسهموا يف جناح أعماله، ويشرفين أن أخـص بالشـكر   األسئلة مناق
سعادة األخ الكرمي عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب، 

. املثمرة أثرها يف إثراء مناقشات جملس الشورى الذي كان حلضوره الدائم ومداخالته
ا يف  ينلس الذكما أنوه بدور الزميالت والزمالء أعضاء مكتب اا كبريحتملوا جهد

سعادة األخ الكرمي عبداجلليل إبراهيم إىل تسيري العمل يف الس، كما أتوجه بالشكر  ١٠ 

طريف األمني العام للمجلس ومساعديه ومستشاري الس وموظفي األمانة العامة  لآ
ـ  ه أن نأومنسوبيها وحرس الس على عملهم الدؤوب واملتواصل لتهيئة كل ما من ش

يعاون رئاسة الس ومكتب الس، ويسهم يف التسهيل على األعضاء القيام مبهامهم 
ويف الوقت نفسه أشكر كل اهليئات ومؤسسات اتمع املـدين  . ومسؤوليام الوطنية

اليت تعاونت مع الس من خالل تلبيتها الدعوة وحضورها اجتماعات جلان الـس،   ١٥ 

ا ومرئياا حيال املوضوعات حمل البحث، األمر الذي مكننـا مـن   وإبداء مالحظا
كما أتقدم بالشكر إىل الصحافة . إصدار تشريعات تعرب عن آراء املؤسسات واملواطنني

من -ومندوبيها الذين تولوا تغطية أعمال الس وجلانه، والعاملني يف اجلهاز اإلعالمي 
اجتماعات الس طيلة فترة دور الذين تولوا مشكورين تغطية وقائع  -إذاعة وتلفزيون

وال يسعنا وحنن خنتم دور انعقاد كان مليئًا بالعطاء والعمل، إال أن حنمد اهللا . االنعقاد ٢٠ 

جمددين تأكيدنا مواصلة العمل وفق إطار مـن احتـرام    ،سبحانه وتعاىل على توفيقه
، الـيت  نصوص الدستور والقوانني إلجناز املزيد على طريق سن التشريعات والقوانني

تفضل . والسالم وعليكم ورمحة اهللا وبركاته. تصب دائما يف مصلحة الوطن واملواطن
  .األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب

  ٢٥ 
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  :وزير شؤون جملسي الشورى والنواب
شكرا سيدي الرئيس، صاحب السعادة األخ مجال فخرو النائب األول لرئيس 

املوقر، أصحاب السعادة األعضاء احملترمني، السالم عليكم ورمحة اهللا  جملس الشورى
دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاين أن أتوجه يسرين وحنن خنتتم  .وبركاته

إليكم مجيعا بالشكر والتقدير على ما شهده هذا الدور من جهود وإجنازات، وسعيكم  ٥ 

أود أن أتوجه إىل صاحب املعايل رئيس الس  احلثيث لتحقيق املصلحة الوطنية، كما
املوقر بالشكر والتقدير على جهوده املثمرة اليت كان هلا األثر الطيب يف تعزيز إجنازات 

أصحاب السعادة األعضاء، إن التعاون املثمر بني جملسـكم املـوقر   . جملسكم املوقر
ق ما نصبو إليه مجيعا يف ظل واحلكومة املوقرة ساهم يف تعزيز املسرية الدميقراطية لتحقي

قيادتنا الرشيدة، مؤكدا أننا سنعمل باستمرار على تعزيز هذا التعاون مبا حيقق مصلحة  ١٠ 

  .وشكرا ،الوطن واملواطن، والسالم عليكم ورمحة اهللا
  

 :النائب األول للرئيس

يوسف إبراهيم اجلودر الوكيل املساعد للموارد البشـرية  شكرا، تفضل األخ 
 ١٥  .ة والقنصلية بوزارة اخلارجيةواملالي

  

 :الوكيل املساعد للموارد البشرية واملالية والقنصلية بوزارة اخلارجية

 ادي أن أختمها وإن شاء اهللا يكون ختامها مسـكً وب شكرا سيدي الرئيس،
دي أن أشكر أعضاء الس الوطين مجيعا وعلى رأسهم معايل رئـيس  بو. ايدبلوماس

احل الصاحل ومعايل رئيس جملس النواب خليفة بـن أمحـد   جملس الشورى علي بن ص ٢٠ 

الظهراين ومجيع النواب ومجيع من وقف معنا، وكذلك أشكر سعادة الوزير عبدالعزيز 
بن حممد الفاضل ومجيع املصورين، وأشكر اجلميع كما ذكرمت معاليكم يف خطـابكم  

مادة، وقد استملت  ٨٢حنن اليوم سعيدون جدا ألننا وافقنا على قانون فيه . قبل قليل
٨٤ ا، ولكن هناك شخصا منهم رسالة نصية من أشخاص يف اخلارج يشكرونكم مجيع

اخلارج، فشكرا  إىلأستطيع أن أصطحب زوجيت معي  سنة ١١بعد  :وقال قد أثر يفّ ٢٥ 

وأنقل لكم حتيات معايل الشيخ خالد بن أمحد آل خليفة وزير اخلارجية، . لكم مجيعا
  .وشكرا
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 :األول للرئيسالنائب 

قد انتهينا من مناقشة مجيع بنود جدول أعمـال هـذه    وذا نكونشكرا،  
  .شكرا لكم مجيعا، وأرفع اجللسة. اجللسة

  
ا ١٢:٣٠رفعت اجللسة عند الساعة ( 

ً
 ٥  )ظهر

  
  
  
  مجال حممد فخرو                                  عبداجلليل إبراهيم آل طريف   
 ١٠  النائب األول لرئيس جملس الشورى        لس الشورى األمني العام   

  

  
  

   )انتهت املضبطة(
  ١٥ 

  
      
  

  

  ٢٠ 
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