كما حضر اجللسة بعض ممثلي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب وهم:
 - 0الســيد عبــدالعحميم حممــد العيــد الوكيــل املســاعد لشــؤون جملســـي
الشورى والنواب.
 - 2السيد مجال عبدالعحميم درويش مستشار قانوني أول.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

5

 من وزارة املالية:
 - 0السيد حممد أمحد حممد مدير إدارة امليزانية.
- 2السيد طه حم مود فقيهي مدير إدارة املشاري .
- 3ا لســـــيد عبـــــدالكريم حممـــــد بـــــوعصي رئـــــيس الت طـــــي االقتصـــــادي 01
االسرتاتيجي.
 - 3السيدة منى حممد دعيبس أخصائي إعصم أول.
 من وزارة العمل:
 - 0السيد أسامة عبداهلل العبسي الرئيس التنفيذي هليئة تنحميم سوق العمل05 .
- 2السيد مجال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
 من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء:
 - 0الدكتور خالد أمحد بوراشد نائب الرئيس للت طي واملشاري .
 - 2الدكتور عبداهلل أمحد عبداهلل املستشار القانوني.
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 من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:
السيدة إميان مصطفى املرباطي املدير التنفيذي إلدارة املستحقات التأمينية.25
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كما حضرها الدكتور أمحد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية
واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
القانونيني ب اجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـتع معـالي 5
الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتع اجللسة الثالثة مـن دور االنعقـاد العـادي
الثالث من الفص ل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـتصوة أاـاء األعضـاء املعتـذرين 01
والغــائبني عـــن اجللســـة الســـابقة .تفضــل األ عبـــداجلليل إبـــراهيم آل طريـــف
األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب السعادة 05
األعضاء :مجال حممد ف رو ،ومجيلة علي سلمان ،والدكتورة عائشة سا م مبار
للسفر يف مهمة راية بتكليف من اجمللس ،وخالد حسني املسقطي ،والسيد حبيب
مكي هاشم الرتباطهما باجتماع راي ،والدكتورة بهية جواد اجلشي،
وعبدالرمحن حممد مجشري ،وعبدالرمحن عبداحلسني جواهري للسفر يف مهام
راية بتكليف من جهات أخرى ،وعبداجلليل عبداهلل العويناتي ،والدكتورة جهاد 21
عبداهلل الفاضل للسفر خارج اململكة ألداء فريضة احلج ،وحممد حسن باقر رضي،
والدكتور ناصر محيد املبار  ،وعلي عبدالرضا العصفور للسفر خارج اململكة،
وحممد هادي أمحد احللواجي ،ولولوة صاحل العوضي لحمرف صحي طارئ .وتغيـــب
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عــــن اجللسة السابقة صاحبا الســـعادة العضوان خــــالد عبدالرسول آل شريف
وحممد هادي احللواجي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا5 .
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطيت اجللستني السابقتني ،فهل هنا مصححمات عليهما؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطتان كما وردتا إليكم .هنا

بيان مبناسبة بــدء

موســـم احلج وقــرب حلول عيد األضحى املبــار  .تفضل األ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.
05

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان مبناسبة بدء موسم احلج وقرب حلول
عيد األضحى املبار  :مبناسبة بدء موسم احلج وقرب حلول عيد األضحى
املبار ؛ يطيب لنا يف جملس الشورى أن نرف أاى آيات التهاني والتربيكات
إىل مقام حضرة صاحب اجلصلة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البصد

املفدى ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 21
الوزراء املوقر ،وإىل صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة
ولي العهد األمني نائب القائد األعلى حفحمهم اهلل ورعاهم ،وإىل شعب
البحرين الكريم ،واألمتني العربية واإلسصمية ،داعني املوىل العلي القدير أن
يعيد هذه املناسبة املباركة على القيادة احلكيمة والشعب الكريم واألمتني
العربية واإلسصمية باخلري واليمن والربكات ،وأن يتقبل اهلل من حجاج بيته 25
احلرام طاعتهم ومناسكهم ،وأن جيعل حجهم مربورًا ،وسعيهم مشكورًا،
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وذنبهم مغفورًا .كما يطيب لنا يف هذا املقام أن نشيد باجلهود الكبرية
وباخلدمات اجلليلة واإلجنازات املشرّفة اليت حققتها اململكة العربية
السعودية الشقيقة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
آل سعود ــ حفحمه اهلل ــ خدمة لضيوف الرمحن ،ليتمكنوا من تأدية
مناسكهم بكل طمأنينة ويُسر وسهولة .إننا يف هذه األيام املباركة لندعو 5
اهلل العلي القدير أن حيفظ مملكتنا الغالية ،وسائر بصد املسلمني من كل
سوء ومكروه ،إنه اي جميب ،وكل عام وأنتم خبري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 01
بالرسائل الواردة .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل صاحب السمو
امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،واملرفق بها 05
عدد من املراسيم بقوانني الصادرة وفق املادة ( )33من الدستور :املرسوم
بقانون رقم ( )53لسنة 2102م بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )36لسنة 2112م .واملرسوم بقانون رقم ()53
لسنة 2102م بفتع اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية
2102م .واملرسوم بقانون رقم ( )55لسنة 2102م بتعديل بعض أحكام املرسوم 21
بقانون رقم ( )05لسنة 0911م بإصدار سندات التنمية .إلخطار اجمللس .رسالة
سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب واملرفق بها قرارا صاحب السمو امللكي رئيس جملس الوزراء املوقر
رقم ( )60لسنة 2102م ورقم ( )62لسنة 2102م بتحديد وزيرين مسؤولني أمام
السلطة التشريعية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت منرية عيسى بن هندي.

العضو منرية عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس ،اليوم أنا مسرورة جدًا ألن وطين قام بتقديري 5
عندما قرر جملس الوزراء يوم أمس منع عصوة شهرية قدرها  011دينار
للموظفني الذين يقومون بتعليم الطصب والطالبات من ذوي االحتياجات
اخلاصة يف وزارة الرتبية والتعليم ،طبعًا هذه العصوة ليست لذوي االحتياجات
اخلاصة وليست ألسرتنا ،ولكنين أحسست أن حكومتنا قامت بتقدير من
يعمل معنا ،وهذا تشجي كبري لنا ،لذا أتقدم بااي واسم العاملني واسم 01
أولياء األمور بالشكر إىل احلكومة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو
امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يتلمس مشاعر املواطن
واحتياجاته ،فالشكر والتقدير له وحلكومته الرشيدة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اليوم النصاب القانوني النعقاد اجللسة كما يقال (على
احلافة) ،وكما تعلمون هنا

غياب لكثري من اإلخوان اليوم إما بسبب

السفر أو لحمرف طارئ أو هنا اجتماعات طارئة لديهم ،وأيضًا هنا اجتماع
طارئ ومهم لدى رئيس ونائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ،وأيضًا
األ الدكتور عبدالعزيز أبل سيرت اجللسة بعد نصف ساعة ،لذلك أرى أن 21
نقوم بتقديم البندين  6و 1من جدول األعمال وهما عبارة عن اتفاقيتني
منطيتني كي ننتهي منهما قبل أن يغادر األ الدكتور عبدالعزيز أبل هذه
اجللسة ألنه مقرر اللجنة هلذين املشروعني ،وبعد ذلك سنعود إىل باقي بنود
جدول األعمال كما هو معروض أمامكم ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدينا إشكالية أيضًا بالنسبة إىل املراسيم5 ،
ألننا سنناقش اليوم مرسومني بقانونني ،لذا سنحتاج إىل موافقة أو رفض
أغلبية أعضاء اجمللس ،وبالتالي كم سيكون عدد أعضاء اجمللس املوجودين
يف اجللسة لو قمنا بالتصويت عليهما؟
01

الرئيـــــــــــــــس:
لو تر األ الدكتور عبدالعزيز أبل اجللسة فسيكون عدد األعضاء
 22أو  23عضوًا.

العضو دالل جاسم الزايد:
هل سيكون عدد األعضاء  22عضوًا بعد تر

األ الدكتور 05

عبدالعزيز أبل اجللسة؟

الرئيـــــــــــــــس:
نعم ،سيكون هنا نصاب ولكن أرجو من اإلخوة أال يغادروا القاعة
أثناء النقاش ،واملراسيم األخرى ستتأجل ألن األ السيد حبيب مكي مقرر 21
اللجنة لن يكون موجودًا أيضًا .على كلٍ سننتقل إىل البند السادس واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقييت القرض والضمان ملشروع تطوير شبكة نقل املياه بني
حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.
وأطلب من األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة 25
فليتفضل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم بكل خري ،بدايةً أطلب
تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )64
05

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األ
مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق 21
على اتفاقييت القرض والضمان ملشروع تطوير شبكة نقل املياه بني حكومة
مملكة البحرين والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،ووجدت
أن مشروع القانون يهدف إىل املساهمة يف متويل مشروع شبكة نقل املياه
مبملكة البحرين ،وتغطية العجز احلالي يف تلبية الطلب على مياه الشرب يف
بعض مناطق اململكة ،وتوفري احتياجات السكان املستقبلية منها ،وذلك من 25
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خصل نقل وتوزي املياه اإلضافية اليت توفرها حمطة الدور للكهرباء واملاء،
واحملافحمة على املياه اجلوفية واحلد من استنزافها ،ويشتمل املشروع
0ــ رف طاقة بعض احملطات القائمة لضخ املياه2 .ــ إنشاء حمطات ضخ
3ــ اقتناء ومد خطوط أنابيب لنقل املياه اإلضافية وتوزيعها يف خمتلف

على:

جديدة.

املناطق .

3ــ إنشاء خزانات مياه أرضية وعلوية 5 .ــ اخلدمات االستشارية الصزمة إلعداد 5
املشروع .توصية اللجنة :املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقييت القرض والضمان ملشروع تطوير شبكة نقل املياه بني حكومة
مملكة البحرين والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي .واملوافقة
على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلًا يف اجلدول املرفق .واألمر معروض
01

على اجمللس املوقر الختاذ الصزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مصححمات؟
05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مصححمات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 05
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مصححمات على هذه املادة؟

21

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

25

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 03

2102/01/22م املضبطة 3

31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مصححمات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة
الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات

االستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل املياه بني 25
حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسصمي للتنمية .تفضل األ الدكتور
عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 31
املضبطة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 09

2102/01/22م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 2صفحة )46

01

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقيات االستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة
نقل املياه بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسصمي للتنمية ،ووجدت أن
مشروع القانون يهدف إىل حتسني وتطوير شبكة نقل املياه بالبحرين وذلك

دعمًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف مملكة البحرين من خصل إنشاء 21
وتنفيذ املشروع ،والذي يشمل العناصر الرئيسية التالية :توريد وتركيب
حمطة مض ات العرين وحمطات مض ات الدور ،وتوريد وتركيب خزانات
مياه بالعرين واحلد ،ومد خطوط أنابيب نقل املياه بأقطار وأطوال خمتلفة يف
خمتلف مناطق البحرين .توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقيات االستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع 25
تطوير شبكة نقل املياه بني حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسصمي
للتنمية ،واملوافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلًا يف اجلدول
املرفق ،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الصزم ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 21

2102/01/22م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مصححمات؟ تفضل األ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أعرف املقصود من عبارة« :اتفاقيات 5
االستصناع» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

01

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،االستصناع هو تعبري يست دم يف التمويل
اإلسصمي حتديدًا ،وهو ال يعين الصناعة وإمنا هو جزء من اآلليات
املست دمة يف الصناعة ،وأقرتح أن يتفضل أحد اإلخوة من وزارة الدولة

لشؤون الكهرباء واملاء بتوضيع املقصود بهذا املصطلع ،فما نفهمه هو أنه 05
دعم آلليات معينة وبطريقة تعامل معينة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور خالد أمحد بوراشد نائب الرئيس
21

التنفيذي للت طي واملشاري بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء.

نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط واملشاريع:
شكرًا سيدي الرئيس ،املقصود باالستصناع هو أن هنا
فيه  ،Constructionأي هنا

مشروعًا

أشياء تُبنى وأشياء تُصن وتُركب كمعدات

سواء مض ات أو خزانات وملحقاتها من أنابيب وغريها ،فهو تعبري يست دم 25
دائمًا يف الصناديق والبنو التمويلية ،كأشياء تُص ّن مثل مشاري اإلنشاء،
وهو مصطلع يُست دم يف كل البنو

مثل البنك اإلسصمي والبنك العربي

والبنك الكوييت السعودي وبنك أبوظيب ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 20

2102/01/22م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول إىل وزارة الدولة لشؤون 5
الكهرباء واملاء على سعيها املستمر للتطوير ،لكن لدي تساؤل حول حيثيات
هذا املشروع ،ألنه ذُكر فيه أنه يهدف إىل تطوير حمطة الدور للطاقة واملاء،
وحبسب علمنا فإن حمطة الدور قد أنشئت حديثًا وبشكل متطور بكل ما
تعنيه الكلمة ،فالسؤال هو :هل اهلدف من هذا املشروع هو إنشاء حمطة
الدور للطاقة والكهرباء أم جمرد تطويرها؟ ألن التطوير يعين أن يكون 01
الشيء موجودًا ويسعى لتطويره ،يف حني أن حمطة الدور ــ حبسب ما رأيناه
عند افتتاحها ــ هي حمطة متكاملة ومتطورة ستوفر الطاقة للبحرين
مستقبصً ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ما نفهمه من هذا املشروع هو أن حمطة الدور هي قطاع
خاص يهدف إىل تزويد الدولة بالطاقة الكهربائية واملياه ،وهذه االتفاقية
تتكلم عن نقل املياه من حمطة الدور إىل الشبكة ،وأعتقد أن هذا هو اجلزء
الذي تكون الدولة مسؤولة عنه ،أرجو أن يكون ما ذكرته صحيحًا،

21

تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما تفضلت به معاليك صحيع ،هذا املشروع
يتحدث عما بعد اإلنتاج فق  ،حيث يتم استصم املياه ونقلها ثم توزيعها،
فهنا

تطوير للشبكات يف املناطق اجلديدة وسد االحتياجات اإلضافية25 ،

فهي ليست لإلنتاج وإمنا هي ملرحلة النقل والتوزي  .هذا املشروع يهدف إىل
تطوير الشبكة أكثر من كونه يهدف إىل تطوير احملطة ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 22

2102/01/22م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور خالد أمحد بوراشد نائب الرئيس
التنفيذي للت طي واملشاري بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء.
5

نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط واملشاريع:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواق هو التوضيع نفسه الذي ذكره األ
مقرر اللجنة ،حمطة الدور هي حمطة إنتاج للكهرباء واملاء ،فنحن نشرتي
املاء من حمطة الدور نفسها ،وكل املشاري اليت حنن بصددها اآلن بالتعاون
م البنك العربي والبنك اإلسصمي وكذلك املشاري الصحقة تتعلق بتطوير

الشبكة وتوسي نقل املياه من حمطة الدور إىل املنطقة الوسطى واملنطقة 01
اجلنوبية ،وكلها عبارة عن شبكات نقل سواء كانت خطوط ومض ات أو
مض ات توزي أو حمطات نقل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هنا مصححمات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 25
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 23

2102/01/22م املضبطة 3

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مصححمات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
21

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مصححمات على هذه املادة؟
25

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 23

2102/01/22م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مصححمات على هذه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة25 .
بالنسبة إىل تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم بقانون
رقم ( )29لسنة 2100م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )05لسنة
0911م بإصدار سندات التنمية ،هل يوافق اجمللس على تأجيل مناقشة هذا
التقرير حلني حضور رئيس اللجنة ومقررها؟

31

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 25

2102/01/22م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .بالنسبة إىل تقرير جلنة اخلدمات خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )32لسنة 2100م بتعديل البند (هـ) من املادة ( )32من القانون
رقم ( )09لسنة 2116م بشأن تنحميم سوق العمل ،اإلخوة يف اللجنة قد طلبوا
اسرتداد هذا التقرير ملزيد من الدراسة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 01
مبناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
املرسوم بقانون رقم ( )13لسنة 2116م بشأن التأمني ضد التعطل .املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب .وأطلب من األ نوار علي
احملمود مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

05

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )46
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 26

2102/01/22م املضبطة 3

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو نوار علي احملمود:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون ــ الذي أحيل
إىل اللجنة على مشارف انتهاء الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث ــ يف
مثانية اجتماعات عقدتها اللجنة خصل اإلجازة الربملانية .وقد الححمت اللجنة
أن املشروع بقانون يتألف من مشروعني :حيث يتألف مشروع القانون األول

ــ فضصً عن الديباجة ــ من ثصث مواد؛ ويتألف مشروع القانون الثاني ــ فضصً 01
عن الديباجة ــ من مخس مواد .وطبقًا ألحكام املادة ( )93من الصئحة
الداخلية جمللس الشورى اليت تنص على أنه «إذا تعددت مشروعات أو
مقرتحات القوانني يف املوضوع الواحد ،اعترب أسبقها هو األصل واعترب ما
عداه مبثابة تعديل له» ،فإن اللجنة اعتربت أن املشروع األول هو األصل
واملشروع الثاني مبثابة تعديل له .ومت استعراض وجهات النحمر اليت دارت حول 05
مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة ،ومن قبل املستشار القانوني لشؤون
اللجان باجمللس ،ومت استعراض قرار جملس النواب ومرفقاته ،وتأكدت
اللجنة من سصمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية استنادًا
لرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى .كما تدارست
اللجنة يف اجتماعها مشروع القانون بالتحليل والنقاش حبضور ممثلني عن 21
اهليئة العامة للتأمني االجتماعي وعن وزارة املالية .ويف ضوء ذلك ترى اللجنة ما
يلي- 0 :إن حتميل الدولة حصة املؤمن عليهم من البحرينيني بدون األجانب
ينطوي على متييز وتفرقة تتعارض م معايري العمل الدولية ،كما أن قانون
التعطل يرسخ مبدأ التكافل االجتماعي بني مجي املشمولني بأحكامه.
- 2إن حتميل احلكومة حصة البحريين يف القطاعني العام واخلاص يف 25
اشرتاكات التأمني ضد التعطل يضيف إىل امليزانية أعباء مالية ،حيث إن
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احلكومة تدف حاليًا حصتني :األوىل :كصاحب عمل بالنسبة إىل موظفي
احلكومة البحرينيني واألجانب ،والثانية :كحكومة للمؤمن عليهم يف
القطاعني سواء الوطنيون أو األجانب- 3 .إن وجود فوائض مالية كبرية يف
حساب التعطل تسمع بزيادة احلد األدنى لإلعانة أو التعويض املقررين
للمشمولني بأحكام املرسوم بقانون رقم ( )13لسنة 2116م بشأن التأمني ضد 5
التعطل ،وتأسيسًا على ما تقدم فإن اللجنة قامت بإجراء تعديصت جوهرية
على مشروع القانون لتفادي اإلشكاليات والسلبيات أعصه من جهة ،وحتسني
الوض املادي للعاطلني عن العمل مبا يتماشى م ارتفاع مستويات املعيشة يف
البحرين من جهة أخرى ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مصححمات؟ تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أشكر جلنة اخلدمات على تقريرها05 ،
ولكنين ال أعرف اجلدوى من التعديصت اليت أدخلت على هذا القانون ،فقد
قرأت املشروعني يف حماولة ملعرفة ذلك ،واطلعت على البنود واالعتبارات
الواردة يف التقرير ولكن بدون جدوى ،وأرى أن هذا املشروع مبثابة اللغو
التشريعي وليعذرني اإلخوة على ذلك .بالنسبة إىل حتديد نسب االشرتاكات ــ
وهي أبس

شيء ــ جندها حمددة بنسبة  ،%3ويف االقرتاح بقانون حددت 21

بنسبة  ،%1ثم جاء اإلخوة يف جلنة اخلدمات وحددوها بنسبة  ،%5املوضوع
ليس موضوع نسبة ،فبني خفض نسبة  %3على املصروفات اإلدارية ،وحتديد
نسبة  %1يف مشروع ،ونسبة  %5يف مشروع آخر على اعتبار إمكانية زيادة
املصروفات اإلدارية ،فالقانون النافذ بيّن من خصل جهة اإلدارة مقدار الزيادة
ــ إن وجدت ــ بتحديد احلد األعلى واحلد األدنى .هذا من جهة ،ومن جهة 25
أخرى فيما يتعلق بشروط التدريب والتأهيل ،من ضمن هذه الشروط أن
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يكون التدريب املعروض على املتعطل وفق عمله ومؤهله ،فاملادة  023تنحمم
مثل هذه األمور أيضًا .أما فيما يتعلق بالتأهيل فاملشكلة يف القانون بأكمله
على نسبة الـ  ،%0حيث سبق أن دخلنا يف سياسة التكافل االجتماعي ،ومت
تطبيقها فلماذا نتدخل اآلن يف هذا القانون ونلزم بأن يطبق على غري
البحرينيني فق

وندخل يف متاهات تشريعية؟! وعند النحمر إىل األسس اليت 5

بين عليها مشروع القانون فستجد أنها غري جمدية؛ لذلك أنا من مؤيدي رفض
هذا املشروع أساسًا سواء املشروع األول أو املشروع الثاني ،وأنا ال ألوم جلنة
اخلدمات ــ إن تاهت ــ بسبب وجود عدة توجهات ،ألن التوجهات اليت جاءت
بشأن هذا املوضوع هي حماوالت للتلطيف ،على أساس أنه مقرتح مقدم من
النواب ،وأعتقد أنه جيب أال نسري على ضوء هذه السياسة التشريعية ،وإن 01
كان مقرتحًا مقدمًا من أحد اجمللسني ،فنحن ال جنامل يف االقرتاحات إذا
كان هنا خطأ يف املربرات أو يف األسباب اليت على أساسها قدم االقرتاح،
واألفضل أن نقول ال ،وأال جنامل يف تشريعات من هذا النوع ،وأعتقد أنه حتى
لو تأتي بطالب من كلية احلقوق وتقول له ماذا أضاف هذا التشري للقانون
النافذ؟ فستكون إجابته ال شيء ،فأسفًا على الوقت الذي ذهب سدى يف 05
مناقشة هذا املشروع بقانون .وإذا كانت املشكلة يف أين تذهب أموال
التأمني ضد التعطل؟ وكيف يستفيد منها املواطن؟ فإن األداة حلل هذه
املشكلة ليست تشريعية ،وإمنا رقابية ،وذلك مبراقبة إىل أين تذهب هذه
األموال؟ وما هي أوجه صرفها؟ وما هو األثر املرتتب على املبالغ احملصلة؟
وكيف انتف منها من وُجهت إليه؟ وهل انتفاعه فعلي أم ال؟ فهذه األمور ال 21
تصلحها تشريعيًا ،وإمنا تصلحها رقابيًا ــ وال ألومكم إذا دار رأسكم يف
املشروعني باإلضافة إىل رأي جلنة اخلدمات ــ وأمتنى أال نرتكب ذات
اخلطأ؛ ألن توجه جلنة اخلدمات سيعترب توجهًا ثالثًا من قبلها؛ ألنها اختارت
الوسطية بني املشروعني ،وبالتالي سريد إىل جملس النواب ،لذلك أمتنى أن
نض مسببات ومربرات رفضنا للمشروع ،وأنا على ثقة بأن اإلخوان يف جملس 25
النواب سيدرسون هذه املربرات وسيقررون بشأنها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا م توجه األخت دالل الزايد ،حيث ال أجد 5
يف مشروع القانون أي زيادة تُذكر أو أي توجه حممود فيه .وهذا القانون
بالذات هو مشروع ململكة البحرين ،ومملكة البحرين رتبت أمورها وفقًا
التفاقية منحممة العمل الدولية واليت تنص على محاية العمال من التعطل
ومحاية العاطلني ،وبالرجوع إىل هذه االتفاقية جند أن كل بنودها موجودة يف
نصوص هذا القانون ،وأعتقد أن اهلدف من هذا االقرتاح هو حتميل 01
احلكومة حصة املؤمن عليهم من العمال البحرينيني ،وانتفى هذا اهلدف و م
تأخذ به اللجنة ــ وكما قالت األخت دالل ــ حنن ال نريد أن نكون يف حالة
وسطية حتى ال يزعل جملس النواب ،لذلك أرى أن التوجه املفرتض هو رفض
مشروع القانون ،حيث إن مشروع القانون النافذ حاليًا يُعترب من أهم املشاري
اليت حتمي العمال ،فالكثري من املتعطلني والباحثني عن العمل وحتى 05
املوظفون يستفيدون من نحمام التأمني ضد التعطل ،والواق يشهد على ذلك.
وأعتقد أن هذا النحمام يسهم يف التكافل االجتماعي ،ومن املفرتض أن
نساهم فيه مجيعًا ،وأال حناول تغيري مفهومه؛ ألنه متفق م االتفاقيات الدولية
املعنية بالعمل ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسصم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن ــ كما ذكرت األخت دالل ــ كنا يف 25
حرية من أمرنا أثناء املقارنة بني مشروع القانون األول ومشروع القانون الثاني،
وتهنا؛ لذلك أعدنا الدراسة أكثر من مرة ،وتبادلنا اآلراء مرارًا ،وتغريت
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اآلراء يف االجتماعات مرارًا حتى وصلنا إىل هذا الرأي .أنا من مؤيدي املرسوم
بقانون بشأن التأمني ضد التعطل ،ولقد واجهت معارضة كبرية يف الشارع،
وقدمت حماضرة مبشاركة األ الدكتور عبدالعزيز أبل لتأييد هذا املرسوم.
وأساسًا هذا املرسوم كان يفرتض أن يطبق منذ سنة 0915م و0916م يف
قانون التأمني االجتماعي ،ولكن تأجل األمر ،واحلكومة بعد ذلك 5
أخرجته ،وسبب زوبعة كبرية ،والتدخل اآلن فيه بهذه الصورة يف اعتقادي
سيسبب مشكلة كبرية ومتييزًا يتعارض م معايري العمل الدولية .خبصوص
النقطة اليت ذكرتها األخت دالل الزايد املتعلقة بزيادة املصروفات اإلدارية
على األمور اإلدارية ،حنن وجدنا أن زيادة النسبة إىل  %1قد تكون كبرية،
ف فضناها إىل  ،%5فهل اإلبقاء على رأي النواب وهو جواز زيادة املصروفات 01
اإلدارية بنسبة  %3صحيع؟ ال غري صحيع ،فهنا

احتماالت متوقعة يف

املستقبل بزيادة املصاريف اإلدارية ،فرفعنا النسبة إىل  ،%5ولكن هل احلل
هو أن نعيد صياغة املرسوم بقانون لتغيري النسبة بني  %5و%1؟ ال أعتقد أن
هنا

ضرورة لذلك ــ وكما ذكرت األخت دالل الزايد ــ هو نوع من
05

اجملاملة...

الرئيـــــــــــــــس:
أ عبدالرمحن ،حتى ال نطيل يف املوضوع ،أولًا :أعتقد أن نسبة الـ %1
هي نسبة موجودة يف التأمينات االجتماعية .ثانيًا :األختان دالل الزايد ورباب
العريض تقرتحان رفض املشروع بقانون ،وعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ21 ،
فهل تؤيد هذا التوجه؟

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
ش صيًا أنا أؤيد رأي األختني يف رفض املشروع من حيث املبدأ.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ مجيل حممد محيدان وزير العمل.
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وزيــــر العــــمل:
شكرًا معالي الرئيس ،األختان دالل الزايد ورباب العريض واأل
عبدالرمحن عبدالسصم قدموا إيضاحات قد تكون أفضل من مداخليت .إن
هذا التشري من التشريعات احلديثة يف مملكة البحرين ،والذي هو فعلًا يليب
متطلبات جمتمعية ودولية ،وحاليًا مجي دول جملس التعاون يعملون على 5
نس ه نس ًا ،ولقد أبدوا تقديرهم وإعجابهم به .وما أشارت إليه األخت دالل
الزايد صحيع ،والفكرة األساسية من املقرتح هي االختصف على نسبة ،%0
وهذه التعديصت اإلضافية ال متثل أهمية اآلن ،وكما أشارت األخت دالل أن
املسألة رقابية ،والتجربة العملية أثبتت أن املصروفات اإلدارية  م تتجاوز %3
من اإليرادات السنوية ،ولن تتجاوز  ،%3واخلبري االكتواري يقول إنه ــ وكما 01
أشار الرئيس ــ يف العادة يتم وض سقف أعلى ملواجهة احتماالت املستقبل.
خبصوص التدريب ،ملاذا نتدخل اآلن يف التدريب ،ونصر على أن يكون
التدريب املعروض على العاطل يتناسب م مؤهله الدراسي ومبوافقته؟
فالكثري من املؤهصت الدراسية غري مطلوبة يف سوق العمل ،وهنا جهود
كبرية تبذل لتشجي الناس على قبول بدائل وخيارات ،فما الفائدة من النص 05
إذا مت وض هذا الشرط فيه؟ فهذا الشرط سيسبب مشكلة بالنسبة إىل
العاطل عن العمل ،حيث سيقول إن من حقه أن يتمسك مبؤهله حتى لو كان
مؤهله غري مطلوب يف سوق العمل ،وهذه العملية غري مفيدة بالنسبة إىل
العاطل .بالنسبة إىل رف احلد األدنى ملقدار اإلعانة ،فإن القانون حددها
بشكل ممتاز ،فإذا كانت هنا

فوائض مالية ،فهنا

آلية حمددة قد 21

وافقت عليها اللجنة ،وهي أن يقدم اخلبري االكتواري دراسة إىل جملس إدارة
التأمينات االجتماعية ،ومن ثم ترف إىل جملس الوزراء ،وتُقر من دون تدخل
تشريعي ،فدائمًا هنا مرونة ،فمتى ما توافرت أوضاع مالية جيدة بالنسبة
إىل الصندوق يلجأ إىل النحمر يف حتسني املزايا ،ومادام توجه جلنة اخلدمات
ــ وهذا توجه حممود جدًا ــ هو عدم حتميل احلكومة أعباء مالية جديدة25 ،
وخاصة أن احلكومة تتحمل سنويًا أعباء مالية يف حدود  21مليون دينار لدعم
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هذا الصندوق ،نتيجة إلميان احلكومة وإميان جصلة امللك ــ حفحمه اهلل ــ
بهذا املشروع وبأهميته للمواطنني .ويعد الدخول يف متاهة التمييز اآلن
مشكلة كبرية؛ ألن العاملني األجانب أقل استفادة من نحمام التأمني ضد
التعطل ،وأنت تريد إعفاء البحرينيني من دف النسبة ،وهذه عملية متييز
حمرجة بالنسبة إلينا ،وأرجو أال ندخل يف دهاليز هذا املشروع وخاصة م

5

االتفاقيات الدولية املوجودة ،وأشكر من أبدى مصححمات موضوعية يف هذا
املوضوع ،وأعتقد أن التشريعات حتتاج إىل فرتة زمنية لتجربتها ،وأنا أؤيد ما
تفضلت به األخت دالل الزايد يف أن املطلوب هو الرقابة وحسن تطبيق القانون
ومتابعته ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ األمور واضحة ،وأعتقد أننا اآلن سنصوت على
مشروع القانون حبسب طلب اللجنة من حيث املبدأ ،وإذا وافقتم عليه من
حيث املبدأ فسنناقش مواد املشروع مادة مادة ،وإذا  م توافقوا عليه من حيث
املبدأ ،فذلك يُعد رفضًا للمشروع ،وبالتالي يعود إىل جملس النواب ،وأعتقد 05
أن وجهات النحمر اليت أُبديت من األخت دالل الزايد واألخت رباب العريض
واأل عبدالرمحن ومن سعادة األ وزير العمل مقنعة؛ لذلك سنصوت على
مشروع القانون من حيث املبدأ ،والقرار يعود جمللسكم املوقر ،فهل يوافق
اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

21

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُرفض مشروع القانون من حيث املبدأ .تفضلي األخت دالل جاسم
الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتقدم بكل الشكر والتقدير لأل
عبدالرمحن عبدالسصم ،فهذه جرأة منه ،واستدرا لل طأ بالصحيع ،وأنا
جدًا أحييه على موقفه؛ لعدم متسكه برأي جلنته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،األ عبدالرمحن عبدالسصم رجل اع ،وهذه طبيعة رجال
الدين .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بتقرير جلنة
اخلدمات خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()03
لسنة 0915م ،بشأن تنحميم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة01 ،
واملقدم من كل من أصحاب السعادة األعضاء :عبدالرمحن إبراهيم
عبدالسصم ،وعبدالرمحن عبداحلسني جواهري ،وعبدالرمحن حممد
مجشري ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،والسيد حبيب مكي هاشم ،وأطلب
من األ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة ،فليتفضل.
05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  /6صفحة )131
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الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون ،ومت
استعراض وجهات النحمر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار
القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،كما استأنست برأي ممثلي ديوان اخلدمة
املدنية ،واهليئة العامة للتأمني االجتماعي ،ووزارة الصحة ،وجامعة البحرين،

واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس ،وقد 01
رأت اللجنة أنه نحمرًا إىل قلة عدد البحرينيني من محلة الشهادات العليا
(الدكتوراه واملاجستري) ومن الذين يشغلون الوظائف االستشارية يف وزارات
الدولة ومؤسساتها أو الذين يعملون يف سلك التدريس اجلامعي وخاصة يف
كليات جامعة البحرين ،فإنه من الصعوبة مبكان تأهيل من حيل حملهم
عند وصوهلم إىل سن التقاعد املقرر وفقًا للقانون املذكور أعصه .وحيث إن 05
بعض املوظفني واملستشارين وأساتذة جامعة البحرين يلتحقون باخلدمة العامة
يف سنٍ متأخرة نحمرًا إىل إكماهلم الدراسات العليا ،فإنهم عندما يصلون إىل
سن التقاعد املقررة حاليًا ال حيصلون على كامل املعاش التقاعدي بسبب
عدم إكماهلم سنوات اخلدمة الصزمة للحصول على نسبة  %31من رواتبهم
اليت يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية ،وبالتالي فإن هذا التعديل يتيع هلم 21
اجملال إلكمال سنوات اخلدمة املطلوبة للحصول على املعاش التقاعدي
املناسب .وقد استندت اللجنة يف رأيها إىل النصوص التالية :نص دستور
مملكة البحرين يف املادة (/5ج) ،والدستور يف املادة (/1أ) ،علمًا بأن الفقرة
(ز) من املادة األوىل موضوع التعديل قد حددت سن التقاعد بالنسبة إىل
القضاة ومستشاري هيئة التشري واإلفتاء القانوني بسبعني سنة قابلة للتمديد 25
مخس سنوات أخرى .لذلك جاء هذا املقرتح بقانون لريف سن التقاعد هلذه
الفئة من املستشارين واملوظفني وأعضاء هيئة التدريس جبامعة البحرين من
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أصحاب الشهادات العليا والت صصات النادرة إىل سن اخلامسة والستني م
جواز التمديد هلم لفرتة ال تزيد على مخس سنوات ،لصستفادة من خرباتهم
وختصصاتهم بأكرب قدر ممكن .ويف ضوء كل ذلك فإن اللجنة توصي
باملوافقة على جواز نحمر االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )03لسنة 0915م بشأن تنحميم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي 5
احلكومة ،واملقدم من سعادة األعضاء :عبدالرمحن إبراهيم عبدالسصم،
وعبدالرمحن عبداحلسني جواهري ،وعبدالرمحن حممد مجشري،
والدكتورة ندى عباس حفاظ ،والسيد حبيب مكي هاشم .واألمر معروض
على اجمللس املوقر الختاذ الصزم ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتقدم بالشكر إىل مقدمي هذا 05
االقرتاح ،وأنا من مؤيدي هذا االقرتاح ،باعتبار أن املربرات التوضيحية اليت
مت بيانها واليت استقرأناها مجيعًا يف هذا االقرتاح تنم عن مزايا ويف الوقت
نفسه استفادة على املستوى الش صي وعلى مستوى الدولة .تأمني حق بالنسبة
إىل صاحب هذه اخلربات والشهادات ويف الوقت ذاته تستفيد الدولة من
استثمار خرباته وامتدادها ،علمًا بأن هذا النحمام ــ مثلما استشهدوا ــ معمول 21
به يف السلطة القضائية ،وبالفعل بعضهم جتاوز حتى سن السبعني عامًا .وأنا
أؤكد نقطة جامعة البحرين ،بالذات فيما يتعلق بعدد الدكاترة الذين
ميكن أن ينطبق عليهم هذا األمر ،والذين يصل عددهم إىل  300ش صًا،
وبالتالي عندما نعطي اجملال هلذه اخلربات فإننا سنستفيد منهم ــ حتى على
املستوى االستشاري ــ يف جمال ختصصهم ،وسنستفيد من تراكم اخلربات 25
لديهم ،ويف الوقت نفسه يضمن هؤالء مسألة احلصول على  %31مقابل
االنتفاع خبرباتهم الرتاكمية ،وهذا شيء بالطب جيد .حنن عادة ما نرى أن
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االقرتاحات اليت يكون فيها إعطاء بعض املزايا املالية ال يتم قبوهلا ،ولكن
نحمرًا إىل جدوى مثل هذا االقرتاح وجدنا أن عددًا من اجلهات الراية قد
توافقت م مقدمي االقرتاح فيما يتعلق باملزايا اليت قُصد منها هذا االقرتاح،
وأنا من مؤيدي هذا االقرتاح ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر مقدمي االقرتاح ،ولكين ال أؤيد 01
هذا االقرتاح .فبالنسبة إىل موضوع رف سن التقاعد ،هذا األمر حيتاج إىل
دراسة وحيتاج إىل أمور حسابية وفنية وخبري اكتواري ،وال أستطي جبرة قلم
أن أرف سن التقاعد ،ألن املستفيد األكرب هو الصناديق التأمينية اليت هي
صندوق التقاعد وهيئة التأمني االجتماعي .هنا بعض الدول تلجأ إىل رف
سن التقاعد ،ولكن هنا

سياسات تقشفية يف العا م ،وهنا

فوضى 05

ومحماهرات خترج بسبب رف سن التقاعد ،وهذه فرنسا رفعت سن التقاعد
من سن  61عامًا إىل  62عامًا ،وقد قامت الدنيا عندهم و م تقعد ،رغم أن
الدولة سوف تطبق هذا األمر يف عام 2103م .واملعنى أن هذا املوضوع حساس
جدًا ،وال ينبغي أن نرف سن التقاعد لفئة معينة ،فنحن ال نشرع من أجل
ش صني أو ثصثة أو أربعة ،وإمنا حنن نشرع من أجل مجي الناس .وأنا أعتقد 21
أننا لسنا من ينبغي عليهم رف سن التقاعد وإمنا من املفرتض أن تقوم
احلكومة بتقديم مثل هذا االقرتاح ضمن سياسات وقناعات تقن الناس
جبدوى رف السن .عادة الدول اليت تقوم برف سن التقاعد يكون لديها عجز
يف امليزانية ،وعادة ما يكون فعلها هذا بسبب رغبتها يف احلفاظ على
التصنيف االئتماني اخلاص بها ،وعليه فإن الدولة تلجأ إىل هذا األمر ضمن 25
دراسات حبثية ،وال تلجأ إليه مبثل هذه الطريقة ،لذلك أعتقد أن هذا األمر
سوف يُسبب ضررًا على املدى البعيد ،هنا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

( ) 31

ش صان أو ثصثة من حَملة
2102/01/22م املضبطة 3

املاجستري يريدون أن يرفعوا سن التقاعد حتى يستفيدوا من مزايا معينة،
وحنن يف النهاية سوف نضر فئة كبرية من أساتذة اجلامعة من حَملة
الشهادات ،وبالنسبة إلينا فإن ظروفنا االجتماعية وظروفنا البيئية ال تسمع
بأن يكون عطاؤنا أكثر ،وكل دولة هلا خصوصياتها .وهذا االقرتاح يف
اعتقادي قد يكون فتيل مشكلة إذا  م ننتبه جيدًا ،وجيب أن يُعاد ويُدرس 5
بشكل أكرب .اهليئة العامة للتأمني االجتماعي من خصل رأيها الذي أبدته من
قبل وافقت على االقرتاح ألنها سوف حتصل على أموال ،ولن تضطر إىل
إعطاء التقاعد يف سن معينة ،واجلهة الوحيدة اليت رفضت االقرتاح هي ديوان
اخلدمة املدنية ،وجزاهم اهلل خريًا فهذا املوضوع حساس ،وليس من املفرتض
أن منرره بهذه الطريقة ،فنحن سنرف السن من  61إىل  ،65أي مخس 01
سنوات ،وهذا فارق كبري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسصم.

05

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أعتقد أنه يوجد هنا متضرر من هذا
املشروع تضررًا مباشرًا .نحمام التقاعد واضع ،إذا بلغ اإلنسان سن اخلمسني
وهو يف اخلدمة ،ولديه  05سنة خدمة ،يستطي أن يستقيل وحيصل على
معاش تقاعدي ،لكن املعاش التقاعدي سوف يكون يف احلد األدنى الذي 21
يبلغ  .%31حنن ال نتكلم عن هذه املسألة ،وإمنا نتكلم عن أن ش صًا مثل
الدكتور أمحد عبداهلل والذين مثله من أساتذة اجلامعات الذين درسوا حتى
بلغوا من العمر  26أو  31سنة ،ومثلهم األطباء الذين حيتاجون إىل وقت طويل
للحصول على شهادة عُليا ،عندما يلتحقون باخلدمة ويصلون إىل سن الستني
تكون خدمتهم فق

 31عامًا ،و 31عامًا تؤهلهم للحصول على  %61فق

من املعاش التقاعدي ،وحنن أعطيناهم  5سنوات ،وقد كان االقرتاح أساسًا
 01سنوات ،ولكن للتوافق بني اآلراء نزلنا إىل  5سنوات فق  ،و 5سنوات
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25

بعد ذلك جوازية للسلطة إن وافقت على متديد خدماتهم سنة بعد سنة ملدة
مخس سنوات أخرى غري قابلة للتمديد بعد ذلك .لقد أعطينا مخس سنوات
هلؤالء حتى يكون معاشهم التقاعدي أفضل مما لو كان أحدهم قد أحيل
إىل التقاعد يف الستني من عمره ،هذا هو اهلدف ،وال يوجد إجبار للموظف
على أن يعمل إىل سن اخلامسة والستني ،هو يستطي أن يتقاعد وهو يف 5
اخلمسني من عمره إذا كانت لديه  05سنة خدمة ،وال يريد معاشًا بواق
 %61أو  ،%31وإمنا يريد فق

 .%31ال يوجد شيء إجباري يف الوظيفة.

وبالتالي أعتقد أنه ليس هنا متضرر ،وميكن أن نقول على املستوى البعيد
إن هؤالء سوف يشغلون الوظائف ويُحرم العاطلون من شغلها ،ونقول إن هؤالء
أصبحوا خرباء ومستشارين وأساتذة ،وتصوروا أنه اآلن يف جامعة البحرين 01
ويف اجلامعات األخرى ،إذا بلغ األستاذ الستني من عمره أحيل إىل التقاعد
ويُربم معه عقد خاص ،أي أنه يعمل يف اجلامعة بعقد خاص ،وهذا ــ الذي مت
التعاقد معه بعقد خاص ــ م األسف ال يستفيد من املعاش التقاعدي ،وليس
له تعويض ضد إصابة العمل وغريها من املميزات ،وعليه أعتقد أن هذا
التمديد يف صاحل هذه الفئة ،وأنا أؤيد املوافقة على هذا االقرتاح بقانون05 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكر اللجنة ورئيسها وأيضًا مقدمي
املقرتح بقانون .يف الواق إىل جانب ما تفضل به األ عبدالرمحن عبدالسصم
بالنسبة إىل سنوات اخلدمة وما تطرق إليه ،أؤيده يف كل ما قاله وهو ما

أردت ذكره يف السابق ،ولكن لو نحمرنا إىل املوضوع ،فسنجد أن سن 25
التقاعد احلالية هي  61سنة ،ويف نحمري أن سن الستني هي قمة العطاء ألي
موظف حكومي أو موظف قطاع خاص ،ستني سنة تعين أن اخلربات
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تراكمت لديه ،وميكن أن نستفيد منها ،وميكن أن يستفيد منها أيضًا
القطاع الذي يعمل به ،لذلك أنا أؤيد املقرتح ،وأؤيد توصية اللجنة ،وأرجو من
اإلخوان املوافقة على االقرتاح بقانون ،وشكرًا.
5

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكر مقدمي هذا االقرتاح املهم ،وأشكر
اللجنة على هذه التوصية اليت تتماشى م االستفادة من العقول اليت سوف 01
خترج من سوق العمل وهي مازالت يف أوج عطائها .سيدي الرئيس ،أنا
أستغرب من موقف ديوان اخلدمة املدنية الذي أعتقد أنه ينحمر إىل املوضوع
بنحمرة ضيقة جدًا ،ألننا إذا أخذنا مثالًا جامعة البحرين فق  ،فسنجد أن
عدد الطلبة اخلرجيني من الثانوية العامة يف تزايد مستمر ،وهذا يعين أننا
حباجة إىل أعداد أكرب من األساتذة سنويًا ،وعندما تقول إن فرص العمل 05
لل رجيني اجلُدد تتقلص بسبب عمل األساتذة مدة مخس سنوات أكثر ،فلن
يكون هذا صحيحًا ،ألنك يف احلقيقة سوف حتتاج إىل أعداد من األساتذة
يف املستقبل .من هنا ،هذه الزيادة يف خرجيي الثانوية ويف عدد طلبة اجلامعة
سوف يعين زيادة أعداد األساتذة ،ومن األفضل أن يكون لديك أساتذة لديهم
خربة طويلة سوف تثري إنتاجهم العلمي ،وخاصة يف اجملال األكادميي .يف 21
كل اجلامعات األوروبية والغربية يكون سن التقاعد هلؤالء األساتذة أكثر
من  61سنة ،وقد يصل إىل  11سنة .انحمر إىل مجهورية مصر العربية سن
التقاعد لديهم يصل إىل  ،11واإلخوان لدينا يعرفون ذلك .لذلك هذه العقول ال
ميكن أن نت لى عنها يف هذه السن املبكرة ،وأثين على كصم األ
عبدالرمحن عبدالسصم عندما قال إن جامعة البحرين وجامعات أخرى خاصة 25
توق عقودًا إضافية م األساتذة احملالني إىل التقاعد ،واإلحالة إىل التقاعد
تعين أننا خسرنا هؤالء ،ووزعناهم إىل جهات أخرى .وأعتقد أن ما ذكرته
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األخت رباب العريض صحيع حول أن هنا حاجة إىل تفاصيل .حنن اآلن يف
مرحلة املوافقة على جواز نحمر هذا االقرتاح بقانون ،وهذه مرحلة مبدئية
فق  ،أما التفاصيل فتأتي عندما يذهب املشروع إىل احلكومة ثم يأتي من
احلكومة إىل اإلخوة النواب ثم إىل جملس الشورى ،وعليه أرجو التكرم
5

باملوافقة على هذا االقرتاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
01

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا من مؤيدي ومقدمي االقرتاح بقانون م األ
عبدالرمحن عبدالسصم وباقي الزمصء األعضاء .االقرتاح بقانون كما ذُكر
هدفه أولًا :االستفادة من اخلربات الوطنية .ثانيًا :تأمني املعاش التقاعدي
املناسب هلم بسبب التحاقهم بالعمل يف وقت متأخر نتيجة لطول فرتة دراستهم،

فعدد السنوات قد ال تُؤَمِّن هلم احلياة الكرمية فيما بعد .أما كون موافقة 05
اهليئة العامة للتأمني االجتماعي

-من وجهة نحمر زميليت األستاذة رباب

العريض -على أساس أن هلا دخلًا من وراء النسبة اليت تستقط من املؤمن
عليهم ،فأنا ال أرى إشكالية يف استفادتها؛ فوجود اهليئة العامة للتامني
االجتماعي هدفه أن تستفيد وتفيد ،ويف النهاية هي تعطي معاشات تقاعدية،
وحنن نريد أن نفكر يف آلية تزيد من دخل اهليئة .من اجلانب الصحي ،فإن 21
متوس العمر قد ارتف  ،ودول كثرية تفكر يف العمر املناسب للتقاعد ،فمثصً
نيوزلندا قد ألغت سن التقاعد ،فطاملا أنك تنتج وتستطي العمل فلتضف
لوطنك ،وبالذات اخلرباء واالستشاريون وأساتذة اجلامعة .أما ما أوضحه زميلي
األ الشيخ عبدالرمحن عبدالسصم بأن ذلك غري إجباري ،فمن يريد التقاعد يف
سن الــ 61أو قبل ذلك كون عدد سنوات العمل كافية فهذا حق مشروع 25
للموظف ،وأيضًا ال ننسى بأن ذلك غري معمم على اجلمي  ،مثال على ذلك
وجود نقص بوزارة الصحة يف ختصص عصج السرطان ،وبالتالي استشاريو
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السرطان ( )Oncologyحنتاج إليهم حتى لو بلغوا سن الـ ،65وبالتالي حنتاج إىل
إعادة النحمر سنويًا أيضًا فيمن يرغب بعد ذلك وملدة مخس سنوات تالية ،فليس
بالضرورة تطبيقه على اجلمي  ،إذن سيكون هنا

تركيز فعصً على

ختصصات وخربات حتددها اجلهة املعنية لكونها تضيف للوطن وتسد النقص
الذي ال ميكن سده باالستغناء عن أصحاب اخلربة ،فأصحاب اخلربات ال 5
ميكن استبداهلم بأحد ،فاخلربات مطلوبة لصرتقاء بالعمل والوظيفة ،وأنا
أمتنى على زمصئي األعضاء املوافقة على االقرتاح بقانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور سعيد أمحد عبداهلل.

01

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،أنــا أتفــق م ـ مــا تفضــل بــه اإلخــوان ،لكــن
الزميلة رباب العريض ذكرت موضوعًا مهمًا وهو التمييـز بـني فئـات اجملتمـ
وهذا يسبب لنا مشكلة ،وأنـا لـدي حتفـظ علـى املـربرات ،وباعتبـاري عضـو 05
هيئة تدريس باجلامعة لدي تساؤل وهو :لو عـرض علـى عضـو هيئـة التـدريس
احلصــول علــى  %31للتقاعــد يف ســن الــــ ،61أو يف ســن مــا قبــل الــــ ،61فهــل
ســريغب يف االســتمرار يف اجلامعــة؟ مــن الواضــع مــن املــربرات الــيت طرحهــا
األ الشيخ عبدالرمحن عبدالسصم أن الرتكيز يف املقرتح هـو إعطـاء فرصـة
للموظف للحصـول علـى  ،%31ولـيس لصسـتفادة مـن اخلـربات ،وهـذا مـا أراه 21
مــن مــربرات االقــرتاح .وكمــا تفضــل األ أمحــد بهــزاد وبقيـة اإلخــوة ،فمــن
املؤكـد أن هنــا حاجــة لصســتفادة مــن اخلـربات حتــى لــو وصــل املوظــف إىل
عمر الــ 11أو أكثر ،وخاصة إذا كـان الشـ ص قـادرًا علـى اإلنتـاج ،لكـن
من يقرأ املقرتح يتضع له أن املربر هو إعطـاء الشـ ص فرصـة احلصـول علـى
 ،%31وبالتالي نسمع له باالستمرار يف وظيفته حتى حصوله على ذلـك ،وأنـا 25
أعتقـد بأننــا حباجـة إىل دراســة املوضــوع بشـكل أكــرب ومــن عـدة زوايــا قبــل
املوافقة عليه بهذا الشكل ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نقطتان للتوضيع :النقطة األوىل :لقد 5
وافقت اهليئة العامة للتأمني االجتماعي على هذا املشروع بعد دراسته،
فلديها من اخلرباء االكتواريني الذين يفيدونها بسلبية وإجيابية أي اقرتاح
من هذا النوع .النقطة الثانية :هنا

دراسة حاليًا يف اململكة العربية

السعودية لرف سن التقاعد لبعض شاغلي الوظائف حتى سن الــ 65ــ كما
ذهب إليه هذا االقرتاح ــ ،ويضم أيضًا اهليئة التدريسية واألطباء بالذات01 ،
باعتبار أن عامل السن هنا ميزة ميكن االستفادة منها ،وأيضًا هنا دولة
خليجية ــ ولن أذكر ااها ــ واجهت مسألة فيما يتعلق بالتوظيف ،وصار
لديها عجز بسبب النحمام لتغطية هذه األمور ،فكان هنا اقرتاح برف سن
التقاعد حتى سن الــ .11كما أن إعطاء املوظف الذي توافرت فيه هذه
الحمروف ــ كما ذكر الشيخ عبدالرمحن عبدالسصم ــ لن يكون إلزاميًا05 ،
بل مبوافقة املوظف واتفاقه م جهة العمل .معالي الرئيس ،ملاذا خنسر
خربات بسبب العمر؟ إذا كان املوظف يريد االستمرار يف العمل حتى
حيصل على الــ %31فهذا حق مشروع له بأن ينهي وظيفته بهذا القدر ،ويف
ذات الوقت واقعنا العملي احلالي أثبت أن التوظيف يكون للشباب ،لكن
اخلربات تؤخذ ممن أمضى مدة زمنية يف جمال معني وأعطى يف هذا اجملال21 .
فبالتالي هذه فكرة االقرتاح ،فلو كان االقرتاح متوافقًا عليه من قبل
مقدمي االقرتاح فق

فبإمكاننا أن نقر حباجته للدراسة ونفكر يف مدى

جدواه ،أما أن تتوافق عليها جهتان ،ومنها هيئة التأمني االجتماعي؛ فمعنى
ذلك أنها درست النواحي الفنية والنواحي التطبيقية والفعلية اليت رمبا أغفلها
مقدمو االقرتاح؛ ولذلك أنا أجد أن هذا االقرتاح جاء يف مكانه وليحمي 25
مصاحل أش اص يعانون فعلًا ،وال أتصور أن عددهم بسي  ،إمنا هم
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