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 ةالتاسعة عشرمضبطة الجلسة 
 الرابع دور الانعقاد العادي 

 5 الخامس الفصل التشريعي 

 
 19الرقـم:     
 هـ1443رجب   26التاريخ:    
 م 2022فبراير   27    

 10 

من دور الانعقاد العادي   ةالتاسعة عشرعقد مجلس الشورى جلسته  
بقاعة الاجتماعات الـكبرى بمقر المجلس   الخامسمن الفصل التشريعي   الرابع

بالقضيبية يوم  الوطني  صباح  من  العاشرة  الساعة  عند  السادس    الأحد، 
الموافق  1443  رجب  شهر   من  والعشرين   فبراير من شهر    السابع والعشرينهـ 
المعالي    م،2022  15رئيـس مجلس    علي بن صالح الصالح  السيدبرئاسة صاحب 

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:   حضور، ورىالشو
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 العضو  الكتو ة  اتواو م مد ك لو لل الك  . 
الوعو  و .  يضو ووووك  وووووووووو لو   الووووكتووو ة   الوعضووووووو  

 تاووووو م ي ووووو  مد. ال   د ك.   العضووووو  الكتو ة
موووووودوووووو ووووووك  وووووو وووووو  .  الووووووعضوووووووووووو   وووووو وووووو   
الوووو ووووعوووو وووو .  موووودوووو ووووك   الووووعضووووووووووو   وووو ووووعوووو  
موووو وووو   ووووووووووو وووو وووو  .   الووووعضووووووووووو   وووو وووودوووو وووو  
 العضووووووو  الووكتو ة   اوو ض م ووك  ال وو  وووووووو.. 
الووووو ووووودووووو  . ضووووو ووووودووووو    الوووووعضوووووووووووو   ووووو اض 
موووووو وووووو  .  موووووو ووووووك    الووووووعضووووووووووووو   وووووو اض 
الووو اووووووووو ووو ووو . موووو لووووك ضاووووووووودووو    الوووعضووووووووو  
الووووو ووووو ووووو مووووو . يضووووو وووووك  ضة  ووووو    الوووووعضووووووووووو  
الووووووو ا وووووووك.  ض    ووووووو  وووووووووووووو    الوووووووعضوووووووووووووو  

موووو وووو وووو ض .الووووع يتوووو ا وووودوووو   ة ووووووووووو    ضووووووووووو  
مووووووو وووووووك   ووووووو  .  ة وووووووووووووو    الوووووووعضوووووووووووووو  
الوو ضوووووووووو لوووو . موو وودوو وووو    الووعضووووووووو   ووووووووو وودوو وووو  
الووو ووودوووو ة وووو .  لوووووووووو ض    الوووعضوووووووووو   وووووووووو ووودووو  
ةضووووو ووووو . مووووودوووووك     لوووووووووووو ض    الوووووعضوووووووووووو  
الوو ووعوووو  ض .  موو ووووكالوو ضوو وو   موووو ض    الووعضووووووووو  
يتوووو.. مو ووووكالوعو  و  ضاووووووو   الووووكتووو ة   الوعضووووووو  
 العضووووووو  الوكتو ة م وكالع    م وك  الع  و  .
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الووووك  ووووووووووو  .  موووو وووو   موووو ووووك    الووووعضووووووووووو  
 لعضوووووو  م كال   ل م كالداوووووو  ال   وووووو ة. ا

الووووووعوووووو اض .  موووووو ووووووك   موووووو وووووو    الووووووعضوووووووووووو  
 العض  الكتو ة    ط   م كال   ة ال     . 
الوووو ووووعوووودوووو وووو . ةا ووووووووووك   الووووعضوووووووووو   وووود وووووووووو. 
الوووكتو ة مد وووك م   ضاووووووو  م  .  العضووووووو  
 العضوووووو  الكتو ة مد ك م   مد ك ال  ام . 
 العضووووووو  الوكتو ة م  ووووووو ة مد وك  ووووووو ضو  .
الووووو ووووو  وووووك.  مووووو ووووو   ووووو  وووووووووووو    الوووووعضوووووووووووو  

ي وو وو  مضوووووووو ة .الووعضوووووووو   وووو  ض وو وووو      اوووووووو  
الوووووو وووووودوووووو وووووو ض. موووووو وووووو    الووووووعضوووووووووووو   وووووو اة 
ةموووووووو    وووووووو  وووووووو .  الووووووووعضوووووووووووووو   وووووووو لوووووووو  
ضوووو وووودووووكا .  يتوووو ا وووودوووو    الووووعضووووووووووو   وووو  ووووووووووو  
الووووو ووووووووووو .  يضووووو وووووك   الوووووعضوووووووووووو   ووووو  وووووووووووو  

 
 وقد مثل الحكومة كل من: 

والتنمية   -1 العمل  وزير  حميدان  علي  محمد  بن  جميل  السيد  سعادة 
 الاجتماعية. 

شؤون مجلسي الشورى سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير   -2
 5 والنواب. 
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وقد      سعادة    حضرهذا  العصفورالجلسة  أحمد  أسامة   المستشار 
الشورى، والسيد عبدالناصر لمجلس  العام  الأمين    الأمين  الصديقي  محمد 

نوفل  الدكتور  والمستشار  واللجان،  الجلسات  لشؤون  المساعد  العام 
ية  عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوز
 5 يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس 

السيد   حضرهاما  ، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كالمجلس
بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري عبدالرحيم أحمد  

 الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.
  

 10 الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم: حضركما 

 : الخارجيةمن وزارة  •
 السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.  -1
 نس يوسف السيد مستشار بقطاع الشؤون القانونية. السيد أ  -2
ثا   -3 سكرتير  الأنصاري  عيسى  محمد  الشؤون   ن  السيد  بقطاع 

 15 القانونية. 
 

 : المالية والاقتصاد الوطنيمن وزارة  •
العويض  -1 أحمد  نوال  بالهيئة   السيدة  الخارجية  الشؤون  مدير 

 العامة للتأمين الاجتماعي. 
المتابعة  -2 قسم  رئيس  بأعمال  القائم  لوري  ناصر  محمد   20السيد 

 والمعلومات. 
العامة   -3 بالهيئة  قانوني  باحث  حافظ  سيف  عبدالرحمن  السيد 

 للتأمين الاجتماعي. 
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 :العمل والتنمية الاجتماعيةمن وزارة  •
السيد مصطفى عقيل الشيخ مدير إدارة التفتيش والسلامة   -1

 المهنية.  
الوزير لشؤون   -2 السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب 

 5 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:  •
 عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. -

 

 10 : الرئيــــس

بسم الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة  
، الخامسمن الفصل التشريعي    الرابع من دور الانعقاد العادي    ةالتاسعة عشر

ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل  
   الأمين العام للمجلس. المستشار أسامة أحمد العصفورالأخ 

 15 

 : الأمين العام للمجلس
الرئيس،   الل   ه  شكرًا سيدي  الل   ه وبركاته، وأسعد  عليكم ورحمة  السلام 

لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون   صباحكم جميعًا بكل خير،
اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: صباح سالم  عذر.  

الل   ه عليه بالصح   20أحمد مهدي  وة والعافية،  الدوسري لظرف صحي طارئ من  
لظرف   المملـكة،  و،  خاص الحداد  للسفر خارج  النعيمي  مبارك  فؤاد  وحمد 

خاص، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية  أحمد الحاجي لظرف  
 وشكرًا.  ،بتكليف من المجلس



 

 19المضبطة م   2022/ 2/ 27 (  6)     4/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 : الرئيــــس
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل  

إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة    الآن
السابقة، عليها؟  الجلسة  ملاحظات  هناك  خالد حسين    تفضل   فهل  الأخ 

 5 المسقطي.  
 

 العضو خالد حسين المسقطي:
الرئيس،  العربي،   شكرًا سيدي  البرلمان  من  التميز  جائزة  على  أهنئكم 

وأهنئهم على ُحسن الاختيار. بالنسبة إلى المضبطة لدي عدد من التعديلات،  
 10، والصحيح هو مبلغ  32صفحة  المليون دينار" في    450حيث ذكر مبلغ " 

مليون دولار"، وسوف أزود الإخوة القائمين على المضبطة بتفاصيل    450"
 وشكرًا.  باقي التعديلات، 

 

 : الرئيــــس
 15 هل هناك ملاحظات أخرى؟   شكرًا، 

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 

 20 الرئيــــس 

وننتقل الآن إلى البند    عليها من تعديل.  ىسيجر إذن تقر المضبطة بما   
تفضل الأخ المستشار  والخاص بالرسائل الواردة،  التالي من جدول الأعمال  

 أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.  
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 الأمين العام للمجلس:
ية الرسائل الواردة:    شكرًا سيدي الرئيس،   رسائل معالي السيدة فوز
مجلس  عبدالل    بنت  إليه  انتهى  ما  بخصوص  النواب  مجلس  رئيس  زينل  ه 

بتعديل بعض    م2021لسنة    (20) المرسوم بقانون رقم  :  النواب حول التالي
ية الصادر بالمرسوم بقانون رقم    5لسنة    (21)أحكام قانون الشركات التجار

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار  . وقد تمت إحالته إلى  م2001
  م 2021لسنة    (22) المرسوم بقانون رقم  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. و

يةبإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية و لجنة  وقد تمت إحالته إلى  .  التجار
بتعديل    م 2021( لسنة  25المرسوم بقانون )الشؤون التشريعية والقانونية. و 
 10بشأن مهام واختصاصات    م 2006لسنة    ( 10) بعض أحكام القانون رقم  

  م 2005لسنة    (63) الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم  
بإنشاء شركة    م1999لسنة    (42) وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  

البحرين إلى  .  نفط  إحالته  تمت  مع  وقد  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة 
لسنة    (26) المرسوم بقانون رقم  انونية. وإخطار لجنة الشؤون التشريعية والق 

رقم    م 2021 بقانون  المرسوم   15  م 2009لسنة    (30) بتعديل بعض أحكام 
ية والاستثمار والمالية  الاقتصادية  المنازعات  ية  لتسو البحرين  غرفة  .  بشأن 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.  وقد تمت إحالته إلى 
 

 الرئيــــس: 
ا  وننتقل  والخاص شكرًا،  الأعمال  جدول  من  التالي  البند  إلى   20لآن 
بخصوص  بمناقشة   الخدمات  لجنة  ) تقرير  رقم  بقانون  لسنة  12المرسوم   )
( من  8لى الفقرة )ج( من المادة )إ(  6بإضافة بند جديد برقم )   م 2021
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أطلب  . و بشأن التأمين ضد التعطل  م 2006( لسنة  78المرسوم بقانون رقم )
 مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.  ز هالة رمزي فايمن الأخت 

 

 : هالة رمزي فايزالعضو 
في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي   5شكرًا 

 المضبطة. 
 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 10 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
 التقرير ومرفقاته في المضبطة. إذن يتم تثبيت  

 15 

 ( 73/ صفحة   1)انظر الملحق 
 

 الرئيــــس: 
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.   

 20 

 : هالة رمزي فايزالعضو 
إلى تعديل  شير قبل أن أقرأ التقرير أحب أن أ  شكرًا سيدي الرئيس، 

بسيط في الصفحة الثالثة من التقرير، حيث ورد مقدار الدعم خلال الشهر  
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خ أنهالثالث  ورد  حيث  أنه    (،15,546,659)   طأً،  والصحيح 
  م 2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم ) تدارست اللجنة  .  (14,546,659)

( من المرسوم  8( إلى الفقرة )ج( من المادة ) 6بإضافة بند جديد برقم ) 
، وقرار مجلس  بشأن التأمين ضد التعطل  م2006( لسنة  78بقانون رقم )

تضم  وما  ومرفقاته  واستعرضت  النواب  الحكومية،  للجهات  آراء  من   5نه 
وسعادة وزير  وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة  

الاجتماعية والتنمية  الاجتماعي  العمل  للتأمين  العامة  والمستشار  والهيئة   ،
القانوني، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس  
ية   الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستور

 10الذي جاء  الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية، كما اطلعت على رأي لجنة 
هـ  1442ذي القعدة    7بقانون بتاريخ  صدر المرسوم    ا للمرسوم بقانون.مؤيدً 

( من الدستور بين دوري الانعقاد  38م وفقًا للمادة )2021يونيو    17الموافق  
همة التي اقتضت  مالثالث والرابع، ورافق إصداره مجموعة من الاعتبارات ال

الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وتم عرض المرسوم بقانون على  
 15نواب ضمن الموعد الدستوري المحدد في تلك المادة، ويتمتع  مجلسي الشورى وال 

مجلس الشورى في مواجهة هذا المرسوم بقانون بصلاحية الموافقة أو الرفض  
ً من   عمل نصوصه،  على  تعديلات  أي  إدخال  )دون  بالمادة  من  38ا   )

الشورى.  123،122)   والمادتين الدستور،   لمجلس  الداخلية  اللائحة  من   )
إضافة  ، تناولت المادة الأولى منه  ومادتينديباجة  من  قانون  يتألف المرسوم ب
 20( من المرسوم بقانون  8( إلى الفقرة )ج( من المادة )6بند جديد برقم ) 

م بشأن التأمين ضد التعطل يقضي بسداد نسبة من  2006( لسنة  78رقم ) 
الاجتماعي   التأمين  قانون  بموجب  عليهم  المؤمن  البحرينيين  العمال  أجور 

)الصادر   رقم  بقانون  لسنة  24بالمرسوم  الشركات  1976(  في  وذلك  م، 
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(  Covid-19رونا المستجد ) ووالمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس ك
التي تُسجل لدى الوزارة وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل  
يكون السداد لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى مقداره   والتنمية الاجتماعية، و

%( عن  50م و) 2021من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو  %(  100)
 5، أما المادة  اهذات  شهري يوليو وأغسطس، مع مراعاة الفقرة )هـ( من المادة

تعزيز قدرة أصحاب العمل    يهدف المرسوم بقانون إلى  فجاءت تنفيذية.   الثانية
ية بالوضع   ين قتصاديالا  ين على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال التجار

من أهمية توفير السيولة اللازمة للقطاع    ى ذلكالعالمي والمحلي، وما ترتب عل
الخاص لتمكينه من الاستمرار في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال سداد  
والمنشآت   الشركات  في  العاملين  البحرينيين  المواطنين  أجور  من   10نسبة 

اثة أشهر اعتبارًا من  رونا المستجد لمدة ثلو المتضررة من تداعيات فيروس ك
يونيو   الاقتصادي  2021شهر  الاستقرار  ضمان  شأنه  من  الذي  الأمر  م، 

والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال   
العاملين   لحماية  التعطل  ضد  التأمين  صندوق  وفورات  من  جزء  توظيف 

الاقتصادية   الأوضاع  بسبب  التعطل   15الراهنة، وذلك  البحرينيين من خطر 
اتفاقًا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. أدت جهود الحكومة  

%  9م بنسبة  2020الموقرة إلى تحقيق انخفاض في معدل التسريح في عام  
الرغم من الجائحة، كما ساهم ذلك في انخفاض  على  م  2019مقارنة بعام  

مقارنة    % 60م بنسبة  2021أعداد المسرحين في النصف الأول من عام  
يونيو  2019بعام   لشهر  المالي  الدعم  مجموع  وبلغ   20مبلغ    م2021م، 

ومبلغ    28,715,680 بحرينيًا  يوليو    28,992,896دينارًا  لشهري 
المستفيدة:   المنشآت  عدد  وبلغ  يونيو،    10341وأغسطس،  لشهر  منشأة 

يوليو،  10424و لشهر  أغسطس.    آتمنش  10503و  منشأة  وبعد  لشهر 
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ون ومرئيات الجهات ذات العلاقة وقرار مجلس النواب  تدارس المرسوم بقان
أولًا: تتوافق  ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية:  

ية   الدستور النصوص  مع  بقانون  المرسوم  )1:  التاليةأهداف  المادة  (  5ــ 
الفقرة )ج( من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق الضمان  
 5الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن  

 ُ الي أو  التأمين  العمل  خدمات  لهم  تؤم ن  كما  البطالة،  أو  الترمل  أو  تم 
م من براثن الجهل والخوف  الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايته

) 2والفاقة".   المادة  أن:  10ــ  على  تنص  التي  الدستور  من  )أ(  الفقرة   )
بين   العادل  التعاون  الاجتماعية، وقوامه  العدالة  الوطني أساسه  "الاقتصاد 

 10( من الدستور التي تنص  12ــ المادة ) 3النشاط العام والنشاط الخاص".  
ع في تحم ل الأعباء الناجمة عن الـكوارث  على أن: "تكفل الدولة تضامن المجتم

والمحن العامة". ثانيًا: يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملـكة البحرين في  
( على المجتمع  19- مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة )كوفيد

صاحب   لحضرة  السامية  الملـكية  للتوجيهات  تنفيذًا  البحريني  والاقتصاد 
حم  الملك  الحزمة  الجلالة  بتطبيق  ورعاه  الل   ه  خليفة حفظه  آل  عيسى  بن   15د 

على   المترتبة  والاقتصادية  الاجتماعية  الآثار  من  للتخفيف  الاقتصادية 
تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها مملـكة البحرين وغيرها من دول العالم.  

مع  ثالثًا: يساهم المرسوم بقانون في تعزيز توافق السياسات العمالية الوطنية  
آثار الجائحة   الممارسات في مجال الحد من  الدولية وأفضل  التي تم  الجهود 

 20البيان المشترك لغرفة التجارة الدولية ومنظمة    -تأكيدها عبر الوثائق التالية: أ
تقرير منظمة العمل الدولية   -. بم2020مارس   16الصحة العالمية بتاريخ  

البند )ثالثًا/ب(    - م". ج2022-2020بعنوان "الحماية الاجتماعية العالمية  
"إعلان وثيقة  الدولية    من  العمل  منظمة  ية  دم 2019لعام  مئو البند    -". 
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نداء عالمي من أجل  ا/أ/هـ( من وثيقة منظمة العمل الدولية بعنوان ")أولً 
للخروج من  ل   إجراءات سعيًااتخاذ   الإنسان  انتعاش متمحور حول  تحقيق 

لعام  19  -أزمة كوفيد "وثي   - م. هـ2021"  الدولية   دليل قة  العمل    منظمة 
لجائحة كوفيد  لا المرجعي   للتصدي  الشائعة  السياسات  ".  19ستجابات 

السابقة(.   البنود  في  المذكورة  الوثائق  من  مقتطفات   5تقوم    :رابعًا)ومرفق 
الشركات والمنشآت المتضررة من  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد  

 ( المستجد  فيروس كورونا  الدعم  COVID-19تداعيات  تستحق  التي   ،)
بشأن  م  2021( لسنة  47قرار رقم )وفق ال   المالي لأجور العمال البحرينيين 

في القطاع    شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين
 10م، مع مراعاة  2021إلى أغسطس    م 2021  الخاص خلال الفترة من يونيو

ا القرار المذكور ومنها: ــ توق ُّف العمل  توافر مجموعة من  الشروط  التي تضمنه
على   يؤثر  السفر والسياحة بشكل  رها بحركة  تأث ُّ أو  الشركة كليًا أو جزئيًا  في 
العمالة   على  بالمحافظة  الالتزام  ــ  لديها.  العاملين  بأجور  الوفاء  على  قدرتها 

ــ   المالي.  الدعم  فترة  طوال  لديها  العمال  الوطنية  أجور  بصرف  الالتزام 
 15دون خصم نظير  من  بحرينيين كاملة في المواعيد المقررة لصرف الأجور  ال

لمواجهة تداعيات فيروس كورونا   :  . خامسًاالمستجداتخاذ التدابير اللازمة 
إن المبلغ الذي تحمله صندوق التأمين ضد التعطل لحماية المواطنين العاملين  

ر التعطل  في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات الفيروس من خط 
بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة  

 20(  78( من المرسوم بقانون رقم )6الحكومة في الصندوق ــ وفقًا للمادة ) 
نسبة  2006لسنة   تتحمل الحكومة  عليهم 1م ــ حيث  المؤمن  % من أجور 

ونسبة   عمل،  باعتبارها صاحبة  عليهم  1شهريًا  المؤمن  أجور  من  شهريًا  % 
من   الأكبر  النسبة  تتحمل  الأصل  حيث  من  أنها  أي  حكومة،  باعتبارها 
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اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام والأهلي. سادًسا:  
إن الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي  

ن رقم  /هـ( من المرسوم بقانو 8عجز مالي مستقبلي فيه حيث تنص المادة ) 
م، بشأن التأمين ضد التعطل: "إذا تبين من تقرير الخبير  2006( لسنة  78)

 5الاكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكِف الاحتياطيات والمخصصات  
طلب من الوزير  المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بناء على  

يادة  بتخصيص الاعتمادات اللازمة لسد هذا العجز من الميزا نية العامة، أو ز
الاشتراكات...".   اللجنة:نسب  مناقشات وما    توصية  دار من  ما  في ضوء 

الموافقة على  ب   اللجنة توصي، فإن  المرسوم بقانونأبدي من آراء أثناء دراسة  
 10  إلى (  6بإضافة بند جديد برقم )  م2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم ) 

  م 2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم ) 8الفقرة )ج( من المادة )
التعطل.  ضد  التأمين  لاتخاذ    بشأن  الموقر  المجلس  على  معروض  والأمر 

 وشكرًا.  اللازم،
 

 15 الرئيــــس: 

تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله هل هناك ملاحظات؟  شكرًا،   
 الفاضل.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
 20بسم الل   ه الرحمن الرحيم، أود بداية أن أبارك   شكرًا سيدي الرئيس،  
ً   تقلدكم لمعاليكم   أهل فأنتم  العربي،  البرلمان  من  العربي  التميز  لهذا  وسام  ا 

اليوم مرسوم   البرلماني. أمامنا  العمل  المشرفة في  الاستحقاق نظير جهودكم 
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نعيش    3ه على مدى  بقانون جرى تطبيق الماضي، وما زلنا  العام  في  أشهر 
الأسر البحرينية، فهذا  على    الآثار الإيجابية سواء على أصحاب الأعمال أو

تعلمون  ــ  التشريع   حزمة  ــ  كما  بتطبيق  سامية  ملـكية  توجيهات  ضمن  جاء 
الاجتماعية   الآثار  من  للتخفيف  تداعيات    والاقتصادية اقتصادية  بسبب 

أجور  جائحة كورون  لسداد  مماثلة  تشريعات  الموقر  مجلسكم  أقر  أن  سبق   5ا. 
البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل،  

في استقرار وجود العمالة البحرينية على رأس    َأسْهَموهو الصندوق الذي  
تضرر الأسر البحرينية بسبب الظروف  من  و  ا،ا الحد من تسريحه ، وأيضً اعمله 
والشركات  قتصاديةالا المؤسسات  لدى  هذا  و  ،الصعبة  حافظ  الحمد  لل   ه 

 10  57والاستقرار الاجتماعي لقرابة    الاقتصادي المرسوم بقانون على الأمن  
الآثار الإيجابية لتطبيق    قياس   وهو عدد لا يستهان به عند   ،ألف أسرة بحرينية

في إيجابية  بصمة  بمثابة  القانون  بقانون. سيكون هذا  المرسوم  السجل    هذا 
جائحة مع  التعامل  كيفية  إدارة    كورونا،  البحريني حول  يق الوحسن    فر

بقيادة صاحب السمو الملـكي رئيس    الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا
 15للأزمة بشكل مهني حافظ على المال    ــ  الل   ه  ــ حفظه  مجلس الوزراء ولي العهد

فائض لديه  فالصندوق  الصحيح،  بالشكل  الموارد  مع  وتعامل  وتم    ،العام 
السحب منه ولم تؤثر هذه التشريعات على ميزانيته. الحمد لل   ه نحن اليوم في  

الأخضر التعافي    ،المستوى  مرحلة  تشريعات  إلى  وننظر    ،الاقتصاديوفي 
  ــ  إن شاء الل   هــ  حتى نطوي  الاقتصادية  مية  عديدة لاستكمال متطلبات التن

إدارة   إن  واعتزاز.  فخر  بكل  الجائحة  تداعيات  مع  التعامل  يق الصفحة   20  فر
بل أكثر من ذلك وهذا بشهادة    ، الحدثللأزمة كانت في مستوى    الوطني 

ً و  ،الجميع سواء في الداخل أو في الخارج  . اشكر
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 الرئيــــس: 
 من المعاودة.شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرح 

 

 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
 5سلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته. الحمد لل   ه على ال  شكرًا سيدي الرئيس،  

كما ذكرت أختي  بقانون ــ  كلمتي في هذا المرسوم  إن  .  السلامة معالي الرئيس 
نقاشه اليوم مع حصول    رافقيتالذي  المتميز    ــ   الدكتورة جهاد الفاضلالعزيزة  

على    معاليكم  كون عليه  الذي نبارك لأنفسنا  العربي و معاليكم على وسام التميز  
القاصي  لها  التي يشهد    ك ولجهود معالي  س،لمجللهو تكريم  ف  ،المجلسرأس هذا  
 10 ،نسأل الل   ه أن يبارك في جهودك  .في هذا المجال  ك وحنكت  كخ برتلو  ، والداني

ا أن  في هذا المجلس المبارك. كما لا يفوتني أيضً و  ،ا فيكوأن يبارك لنا أيضً 
الأخت الدكتورة  ، والأخت العزيزة دلال الزايد  ين:المتميزتختين  أبارك للأ

لهذا المجلس   ينا خير ممثلتمه تا عليه، فحصل  التكريم الذي جهاد الفاضل على 
  في مجلس الشورى  ــ   الحمد لل   ه ــ  مفخرة لنا  ، وهذا  في البحرين وخارج البحرين

 15هذا المشروع  إننا نفخر ب   . لقاصي والدانيا شهد بها  يلخبرة التي  لبقيادتكم الحكيمة  
ً ينظر دائض  بع ، الالمتميز   ،وغيره  الاقتصادي الجوانب السلبية في الوضع  إلى  ا  م
يق الوطني والحكومة بقيادة سمو ولي العهد    نرى  ناولـكن كيف تعامل الفر

ً و  ،رئيس الوزراء بتميز  ا عندما نتحدث في المنتديات وفي المجالس  نفخر دائم
البحرين  إعن   مواطنيهالدارة  على  بكل كرم  الأزمة  حيث حافظت    ، هذه 
 20وعلى مصلحة المواطن بقدر    ،الاقتصادية درجات على المؤسسات  ال  بأقصى
  بقانون   في هذا المرسوم ــ    نكذ إ  بعد تي ــ  رسال  .وكان في ذلك تميز   ،الحاجة

أن   ، هيبالذات الذي أظهر تميز البحرين والحكومة في قيادة هذه الأزمة
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هذا هو النهج الملـكي لجلالة الملك، وهذا هو العمل الميداني لسمو ولي العهد  
 ُ ت خلاله  الذي من  الوزراء  رسالة  رئيس  المسؤولين  إلىبعث  أن  هي    كل 

والمحافظة على مصلحة    ،الاقتصادهو خدمة  بقانون  الهدف من هذا المرسوم  
قول  تذكرت  هذا المرسوم  . عند قراءتي له بغاية ما يمكنعليالمواطن والتيسير  

الل   ه   يل لرسول  الل   ه  جبر  5الملائكة  ما زالت    ،لم تنته المعركة  :عليه وسلمصلى 
محاربة آثار كورونا لم  لو  الاقتصادتعافي  ل معركتنا  إن  نحن نقول  ومستعدة،  
من خلال  بقانون ومن خلال هذا المرسوم  الحكومة  لذلك أعطت  و  ؛تنته بعد

  الوطني،   الاقتصاد الـكثير من الإجراءات الشيء الـكثير لتحافظ على مستوى  
ال العمل  مواطنين،ومصلحة  لذا  ووتيرة  ل،  مواطن  من  رسالة  أخواته  أقول 

 10بعض المسؤولين  فهناك    ، لناسعلى اسهلوا    :في عمله  كل    ين إخوانه المواطنو
ً   ونيحاول  وافي المؤسسات الحكومية ما زال على الناس ــ لا    االتضييق أحيان

رسته الحكومة  أالنهج الحكومي الذي  منهم ــ وأقول إن    بعضبل اللكل  أقول ا
ا  لذا نحن نوافق على هذ والتسهيل على الناس،    ، الموقرة هو التيسير على الناس

ً بقانون، و  المرسوم  له رسالة مستمرة  إن  ا  نقول أيضً وا بلا استثناء،  ندعمه جميع
نواصل أن  في    يوه عليها    يجب  للجميع، كل  نهج  بقانون  المرسوم   15أن هذا 

مع  و  ،مع المواطنين و  ، تعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةال في  مكانه  
نعم  وهكذا.  مالموظفين  بقانون  المرسوم  هذا  إن  في  كتميز  ،  معاليكم  تميز 

نفخر بما  ، ونحن  العالمعلى مستوى  بل و  ،البرلمان العربي على المستوى العربي
وتنمية،   انسجام واستقرار  فيه من  بفضل  و نحن  الل   ه سبحانه  من  كل ذلك 

الرشيدةاثم  ومن    ،تعالى وأمثال  لثم  ومن    ،لقيادة  أمثالـكم،  من   20لمخلصين 
ً جزاكم    .المجالسالإخوة والأخوات في المجلس وغيره من   وبارك    ا الل   ه خير

 فيكم، وشكرًا.  الل   ه
 



 

 19المضبطة م   2022/ 2/ 27 ( 17)     4/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.   

 

 العضو منى يوسف المؤيد:
 5أحب أن جميعًا بكل خير.  أسعد الل   ه صباحكم   شكرًا سيدي الرئيس، 

م  معاليك  ، وسام التميز العربي من البرلمان العربي  معاليكم حصولك على أبارك ل
المرسوم  إن هذا    . لنا، ولنا ك لبحرينمملـكة ا تستحق هذا الوسام، وهو فخر ل

تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء    إلى يهدف  بقانون  
بالوضع   ية  التجار الأعمال  انتشار    الاقتصادي تأثر  نتيجة  والمحلي  العالمي 

المستجد  اف ا(،  19فيد  كو)يروس كورونا  بات من   10توفير    يلضرور وعليه 

في خدمة  الاستمرار  لتمكينه من  الخاص  للقطاع  اللازمة    الاقتصاد   السيولة 
أجور المواطنين البحرينيين العاملين في  من  من خلال سداد نسبة    الوطني 

%  50بمقدار  الأول، و   شهر% في ال100بمقدار    ة أشهرثلاث  مدةلالشركات  
التاليين يين  المساس  للشهر وعدم  والاستدامة  الاستقرار  ضمن  ما  وهذا   ،

بسبب   التعطل  خطر  من  البحرينيين  وحمى  للمواطنين،  المعيشي   15بالمستوى 

مليون    500الراهنة. لقد بلغ الدعم المالي ما يقارب    الاقتصادية الأوضاع  
شركات  وننا  دينار بحريني من حساب التأمين ضد التعطل، ونحن نشهد ك

هذه أهمية  ية  للرواتب    تجار الرشيدة  الحكومة  من  السخية  المساعدات 
وخصوصً  الخسائر  حدة  خفف  مما  والإيجارات،  للشركات  والـكهرباء  ا 

والصغيرة إفلاس  حمت فقد    ،المتوسطة  من  المساعدات   20  الشركات   تلك 

  ، قرار اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانونمع  ق  المواطنين. أتف  وتسريح العمال
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إنه  فاعليته وقت الأزمات، حيث  و  ، مين ضد التعطللأنه أثبت ضرورة التأ
ً   ،سنتين في فترة جائحة كورونا مدة ل العمال  دعم أجور   . اوشكر

 

 الرئيــــس: 
 5 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
لجنة الخدمات رئيسة   إلىا  الشكر موصول أيضً و  شكرًا سيدي الرئيس، 

هذا   على  لي  وأعضاء  اسمح  بداية  أن التقرير.  م  معاليك  زملائي  ن  مأشاطر 
 10من    العربي  التميز منحكم وسام  إليك ببالغ التهنئة على    التقدمالكلام    سبقوني في 

  ضور من الحض ، وأنا كنت  كثيرًا  شخصية نفتخر بها  إن معاليكم  . البرلمان العربي
العربي من طيب تعامل    من أعضاء البرلمان  هوما لمست معاليك،    أثناء تكريم 

ً   ملاقاتك ا  وأيضً   ،منك ً ، فللسلام عليهمــ    ا فردً   ا فردً ــ  هم  لا  شخصي   ا كان انطباع
براز ما تبذله في مجال خدمة هذا    يالوطن  كن أصالة معدن بي   البحريني في إ

ً و الوطن من مسؤولية تشريعية و  15ة  ا بما تم استعراضه عن مسير طنية. فخرنا كثير
م  معاليك  في  البحرينالوطنية  التوفيقو  ،ملـكة  لك  تتجدد    دائمًا،  نتمنى  وأن 

نحن تلمسنا  وشخصيات الوطن في العطاء المستمر لما تستحقه مملـكة البحرين،  
 ً الملك    افعل عليه جلالة  في مجال مباشرة    وخاصةــ  الل   ه  ــ حفظه  ما عمل 

ها مكتسبات  ئجاءت البحرين لتسجل على يد أبنا حيث    ،الحقوق السياسية
 20أشكر الأخ عادل المعاودة على طيب    . المستوى الدوليوستوى العربي  على الم

بمساندة  الإنجازات  حقيق  لت وجودنا  بنفخر    البحرين دائمًاكلامه، ونحن نساء  
فيما يتعلق بالمرسوم    .فيق للجميعالتودائمًا    ونتمنىإخواننا من رجال المجلسين،  
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لا يمكن أن نتحدث اليوم  لجانب، وتوافق مع كل ما ذكر في هذا ابقانون، أ
أو   تدابير  أي  الموجهة  عن  عن  سواء  الصدد  هذا  في  تمت  إجراءات  أي 

للشركات   أو  إلى ب للأفراد  وتقديرنا  شكرنا  نسجل  أن  السمو    دون  صاحب 
يق البحرين الوطني  ، وإلى  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  الملـكي كامل فر

 5نت  تدابير تنفيذية بي  و  ،ةالذي عمل على إصدار ما يستلزم من تدابير تشريعي
البحرين على مواجهة مثل هذه الطوارئ والـكوارث التي قد  مملـكة  قدرة  
على مستوى    قإنفاذ ما حقلمتانة وتنوع القرارات التي تأتي    ، وبي نت تحدث

في هذا المرسوم    ا أمران مهمان جدً   هناك .  هذا المرسوم في ظل هذه الظروف
إنه  ،  بقانون الدأولًا:  المبدأ  التضامن    ، ستوريجسد  مبدأ  كفالة  وضمن 

ً   ا حقق مؤشرً ثانيًا:  وحقق الضمانة لاستدامة العمل،    ، الاجتماعي  10في    ا دولي
من منظمة    17الـهداف أال  ضمنوهو ما تم وضعه    ،مجال التنمية المستدامة 

أحوال المرتبطة بالوضع المالي  الالأمم المتحدة في مواجهة الظروف المعيشية و
هذا  ب  ةتعلقالمشأن الضوابط والاستحقاق    فيوضعت    للفرد. الشروط التي 

الموجه والمساندة و  ،الدعم  الداعمة  الاقتصاديةو  ،القرارات  التعافي    ،خطة 
 15  كذلك استطعنا أن نعبر من خلالها مسألة الاستمرار في العمل. الشكر    بالفعل

سعادة وزير العمل الأخ    فيالاجتماعية ــ ممثلة    والتنميةإلى وزارة العمل  
التزامه  ــ جميل حميدان   ا بتطبيق ما  موالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على 

عليه من   تعاقدنا  وما  بقانون  المرسوم  على  التي طرأت  التعديلات  في  ورد 
  12أكثر من    فيصرف متلاحق في هذا الجانب. تغطية طبيعة المنشآت  

 ً  20ا، حتى مجالات  القطاعات الأكثر تضررً   بعد تحديد  فيما لازمه    ا متعددً   اقطاع
لمحتاجين الذين تضرروا أثناء الجائحة بما يدعمهم  ا  إلى  موجهةالدعم جاءت  

الشركات  الذي الفراغ    ويسد ويساندهم   في  يحصل  لدينا    ، قد  إن  حيث 
ونتمنى   المرسوم  هذا  ندعم  نحن  العمال.  لتسريح  اضطرت  متعثرة   شركات 
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بحيث تكون جاهزة لمثل    ،التدابير و  الإجراءات   ل يشم  أن   ــ   دائمًا كما عهدنا    ــ 
الل   ه.   سمح  لا  الأمور  هذه    لقد هذه  مثل  إدارة  في  خبرة  لدينا  أصبحت 

  إجراءات سواء من الدول المجاورة أو التي تناولت    ــسمعنا    وقد   ؛ الأزمات
اتخذت تدابير ناجحة    كونها الدول في هذه الجائحة ــ ذكر اسم مملـكة البحرين  

م   ة وناجع وفي  التعثر  هذا  الحماية من   5  وهذا   ،تسريح المن    العمال ماية  حجال 
أنجزه  ج بما  فخورين  مجلس    صاحب علنا  رئيس  العهد  ولي  الملـكي  السمو 

 مملـكة البحرين عاليًا، وشكرًا.   اسمالوزراء في هذا الملف بما يرفع 
 

 الرئيــــس: 
 10 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.   

 

 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: 
و  الرئيس،  سيدي  أيضً الشكرًا  لجنة    وأعضاء رئيسة    إلى ا  شكر 

أيضً  الفرصة  هذه  أنتهز  لأقدم  الخدمات.  خالص    معالي   إليكا  الرئيس 
يكات    15  في بي" من قبل البرلمان.  بجدارة "وسام التميز العر و   كاستحقاق لالتبر

ً   هوالحقيقة هذا الوسام    للأخت   أيًضا ا. أبارك  وسام لمملـكة البحرين ولنا جميع
  ، على شهادات التميز   االدكتورة جهاد الفاضل لحصولهم  الأخت دلال الزايد و

الـكوهجي ل ا  وأيضً  فاطمة  على منصب رئيسة لجنة شؤون    لدكتورة  لحصولها 
 ً جميع لـكم  أبارك  الاتحاد.  في  والمرأة  هذه  نا  المجلس  في  لأنفسنا  بارك 

 20هو ضمن الحزمة    رسومالإنجازات. أعود إلى موضوع المرسوم بقانون، هذا الم
وكان موضوع    ،الاقتصادية التي وضعتها مملـكة البحرين في أيدي البحرينيين

وفورات صندوق  من  الموظفين    الدعم  رواتب  لدفع  التعطل  ضد  التأمين 
جائحة له أكبر الأثر في دعم التوازن الاقتصادي  الخلال فترة    ين بحرينيال
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الفترة  تلك  في  القطاعات  من  العديد  تضرر  نتيجة  الخاص  القطاع  في 
بالشكر والتقدير  والتخفيف أيضً  الآثار الاجتماعية لذلك. نتوجه    علىا من 

م بذلت  التي  الجهود  وأيضً كل  الوطني  البحرين  يق  فر قبل  قبل  ن  من  ا 
ا رئيس مجلس  صاحب الجلالة الملك المفدى وأيضً   فيالحكومة الموقرة ممثلة  

 5الذي يشكل    ،القطاع الخاص  ضدالذين بذلوا الـكثير من أجل شد ع   ،الوزراء
ا كان له أثر كبير  نسبة عالية من اقتصاد مملـكة البحرين، وهذا الدعم أيضً 

ً   يًاالبحرين قائمة الدول التي سجلت تعاف في تصدر مملـكة  ً  ااقتصادي ا،  جدً  امبكر
 ً بحنكة    ــ الأزمة العالمية    ــ ا  وهذا دليل على إدارة الأزمة التي مرت بنا جميع

للمجتمع والمتميزة  السخية  الاقتصادية  الحزمة  تقديم  مع    حيث   ، متناهية 
ذكرت    ــ ساهمت   الزايد    الأخت كما  دعم    ــدلال  في   10مساهمة كبيرة 

ً   ، التي اعتمدتها البحرين من أجل التنمية المستدامةستراتيجية  إال ً فشكر يل  ،اا جز
 هذه الإنجازات مرة أخرى، وشكرًا.  علىوأهنئ المجلس الموقر 

 

 الرئيــــس: 
 15 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.  

 

 العضو خالد حسين المسقطي:
 لذا الجلسة    بداية الرئيس في    معالي م  لـك  باركت سيدي الرئيس،  شكرًا   
م عندما تم إنشاء  2006في    ــسنة    16إلى مداخلتي. من منا قبل    سأنتقل

 20هذا الصندوق ــ كان يتوقع أننا سنستفيد من وجود هذا الصندوق الذي  
! أعتقد أن هذا التوجه  الل   ه؟جاء بتوجيهات سامية من جلالة الملك حفظه  

تعطل أو  ال سواء كان صندوق    ــ لصناديق  من الحكومة بإنشاء مثل هذه ا
القادمة   الأجيال  احتياطي  الفوائد  الـله    ــصندوق  من  سوف    التي كثير 
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ناقشنا في الفترة الماضية عدة    نحن نستفيد منها عند الحاجة على مر السنين.  
أن    ــ  الرئيس  اليمع   ــأتمنى  و  ، مقترحات لتطوير العمل في هذا الصندوق

ظروف غير اعتيادية    أينواصل هذا التطوير الذي يخدم البحرين في ظل  
كان  أتمنى    تسواء  آخر.  سبب  أي  أو  هذا    المحافظةجائحة  يرادات  إ على 
الأموال    تتوافر أن    وأتمنى   ، الصندوق  5نحافظ    وأن  دائم،  بشكل الـكثير من 

المواطن    ير خ ا على تطوير عملية استثمار هذا الصندوق لما فيه خير البلد وأيضً 
وضوع الموافقة على الاستقطاع  مدي مداخلة ليست متعلقة ب ل.  نفسهفي الوقت  

أن فكرة إنشاء هذا الصندوق بحد ذاتها    أعتقدمن هذا الصندوق مباشرة،  
 . وشكرًا بالفعل،  الثناء  تستحق فكرة  هي

 10 

 الرئيــــس: 
شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل  

 لتنمية الاجتماعية.  وا
 

 15 وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

التهنئة  شكرًا    بخالص  لمعاليكم  أتقدم  أن  أود  الرئيس،   على سيدي 
 ً الوطنية    كم ا لجهودكم وإنجازاتحصولـكم على وسام التميز العربي الذي جاء تقدير

ً و  ،الوطني والتشريعي  يينعلى المستو  ا  ا. أيضً هذا التكريم مصدر اعتزاز لنا جميع
الدلال    ت وكذلك الأخ  الفاضل إلى الأخت الدكتورة جهاد    بالتهنئةأتقدم  
 20كان  ف  ،جدارة كبيرة  أثبتن   اللاتيد والأخت الدكتورة فاطمة الـكوهجي  يالزا
ً   نفوزه ً   علىا  جميع ً   االمستوى العربي حدث ً   اكبير موفقين للمزيد إن  و  ،النا جميع

عل  الرئيس  معالي  أشكركم  أن  أود  الل   ه.  والشاملة  شاء  المتعمقة  الدراسة  ى 
المرسوم،   تشرفت    كما لموضوع  التي  الخدمات  للجنة  تقديري  عن  أعرب 
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س  في الدراسة لتلم    ا ووجدت تعمقً   ،بالمشاركة في مداولاتها في هذا الموضوع
المرسوم    كل  جاء  التي  والإنسانية  الاقتصادية  المرسوم  ل الأبعاد  تحقيقها. 

  ؛ شترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةجا لجهد وطني مالملـكي جاء تتويً 
يمة التي يصدرها صاحب السمو ولي العهد رئيس    ى لا ننسو التوجيهات الـكر

 5فكان    ،مجلس الوزراء بتعميق الحوار والتشاور في كل مراحل اتخاذ القرار 
ً . هذا الإنجاز بحق قصة نجاح وإنجاز وطني مشترك ا بأن البحرين  نفخر جميع

المستو  على  يادة  الر وهذه  التميز  بهذا  المرحلة  هذه  تجتاز  أن  ى  استطاعت 
أن مراحل التنفيذ كانت ممتازة    ــ ما أشار بعض الإخوة  ك  ــ الدولي. الحمد لل   ه  

إن    حيث   ، االاستجابة من جميع أصحاب الأعمال كانت ممتازة جدً و  ،اجدً 
لا    المخالفين عدد   رصده  تم  التي  يمان    فهناك  ،ذكر يوالمخالفات   10مشاركة  و إ

فظ بقوة العمل  البحرين تستطيع أن تحتوجماعية من قبل جميع الأطراف،  
العمل   سوق  في  و  منالوطني  مساس،  موضوع    نستطيعدون  نعالج  أن 

ثم ننتقل إلى مرحلة توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين. الحمد لل   ه    ، التسريح
أصبحت    أن والبرامج  الخطط  هذه  ً   قة طب مكل  ً   الآن،   ا عملي معالي  فشكر ا 

ً و  ، الرئيس ً شكر ً   ، اا لجهودكم جميع  15لإخوة والأخوات في لجنة الخدمات  لا  وشكر
 . وشكرًا ،الآخرين على مساندتهم لهذا الجهد الوطني المخلصلأعضاء لو
 

 الرئيــــس: 
نأخذ رأيكم على هذا المرسوم   سوف  الطيب   النقاش  هذا   بعد ،  شكرًا 

 20بقانون نداء بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام  
 للمجلس. 
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ام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم  )وهنا ق 
 على المرسوم بقانون نداء بالاسم( 

 
 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

 5 موافقة.   

يض:  العضو الدكتور أحمد سالم العر
 موافق.  

 العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
 موافق.  

 10 العضو جمال محمد فخرو:

 موافق.  
 العضو جمعة محمد الـكعبي: 

 موافق.  
 العضو جميلة علي سلمان:

 15 موافقة.   

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
 موافقة.   

 العضو جواد حبيب الخياط: 
 موافق.  
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 العضو جواد عبدالله عباس: 
 موافق.  

 العضو خالد حسين المسقطي: 
 موافق.  

 5 العضو درويش أحمد المناعي:

 موافق.  
 لعضو دلال جاسم الزايد:ا

 موافقة.   
براهيم منفردي:   العضو رضا إ

 10 موافق.  

 العضو رضا عبدالله فرج: 
 موافق.  

 العضو سبيكة خليفة الفضالة: 
 موافقة.   

 15 العضو سمير صادق البحارنة: 

 موافق.  
 العضو صادق عيد آل رحمة: 

 موافق.  
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 العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: 
 موافق.  

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موافق.  

 5 العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

 موافق.  
 العضو عبدالله خلف الدوسري: 

 موافق.  
 العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: 

 10 موافق.  

 العضو علي عبدالله العرادي: 
 موافق.  

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي: 
 موافقة.   

 15 العضو فيصل راشد النعيمي: 

 موافق.  
 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 موافق.  
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 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: 
 موافق.  

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
 موافق.  

 5 العضو منى يوسف المؤيد:

 موافقة.   
يلي خضوري:   العضو نانسي دينا إ

 موافقة.   
 نوار علي المحمود: العضو 
 10 موافق.  

 العضو هالة رمزي فايز:
 موافقة.   

براهيم حميدان:   العضو ياسر إ
 موافق.  

 15 العضو يوسف أحمد الغتم: 

 موافق.  
 

 رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
قبل أن أنتقل إلى   المرسوم بقانون. إذن يقر   .موافقة بالإجماع.  موافق 

أولً  التالي وددت  الشكر والامتنان إلى صاحب  التقرير  يل  أتقدم بجز  20ا أن 
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السامية بأن أكون في هذا   ثقته  المفدى على إعطائي  الجلالة عاهل البلاد 
صاحب الفضل بعد الل   ه سبحانه وتعالى  لالمكان. وإذا كان هناك فضل فهو  

جلالته، مما مكنني من خدمة جلالته وخدمة القيادة الحكيمة وخدمة هذا  
ً الوطن العزيز. ثان  حميدان وزير    جميلشكر صاحب السعادة الأخ العزيز  أا:  ي

ً   ، العمل والتنمية الاجتماعية على تهنئته  5هذه التهنئة،    على ا  كما أشكركم جميع
ً   ،وهذا التكريم ليس لي ً   ، ا شركاءأيضً   مفأنت   ، اإنما لنا جميع ا نعمل  ونحن جميع

يق واحد في هذا المكان    ي ومهمت  ي من أداء رسالت  يوأشكركم على تمكين   ، كفر
أيضً  المناسبة  وبهذه  الماضية.  السنوات  التهاني  طوال  بخالص  أتقدم  ا 

يكات إلى الأخوات دلال الزايد والدكتورة جهاد الفاضل والدكتورة   والتبر
 10  ،عليه من الاتحاد البرلماني العربي  نفاطمة الـكوهجي على التكريم الذي حصل

فهني منه،  أكثر  يستحقونه ويستحقون  ً وهذا شيء  لهئ ما نا  لل   ه كل  الحمد   .
 ً ً حصلنا عليه من تكريم هو في الأخير تكريم للبحرين. شكر يل ا على مشاعركم  ا جز

 ً ً  ا الطيبة، وشكر يل ن  ــ إ  أننا الفياضة تجاه ذلك، وأنا أعتقد   ما على مشاعركجز
وننتقل الآن إلى البند    سنكون في خدمة هذا الوطن العزيز.   جميعًا   ــ   شاء الل   ه 

 15تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل  دول الأعمال والخاص بمناقشة  التالي من ج
في    مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة  بخصوص

( لسنة  76المرافق للمرسوم رقم ) ،  الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
  أطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى و  . م2021

 المنصة فلتتفضل. 
 20 

 منى يوسف المؤيد: العضو
في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 

 المضبطة. 
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 : الرئيــــس
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 : الرئيــــس
 المضبطة. إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في  

 

 ( 90صفحة  / 2)انظر الملحق 
 10 

 : الرئيــــس
تفضلي    القانون.  لمشروع  العامة  والأسس  المبادئ  بمناقشة  سنبدأ 

 الأخت مقررة اللجنة.  
 

 15 منى يوسف المؤيد: العضو

الرئيس،   بالتصديق على   شكرًا سيدي  قانون  اللجنة مشروع  تدارست 
المؤتمر   بمنظمة  الأعضاء  الدول  في  المرأة  تنمية  لمنظمة  الأساسي  النظام 
الإسلامي، الذي يهدف إلى النهوض بدور المرأة في الدول الأعضاء، وبناء  
شريعتنا   وقيم  مبادئ  مع  يتفق  بما  والـكفاءات  والمهارات  القدرات 

 20ز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة، وتأكيدًا  الإسلامية السمحاء. وتعزي
لمشاركة الفعالة في المنظمات التي انضمت إليها المملـكة، وذلك بالتصديق  ل

المؤتمر   بمنظمة  الأعضاء  الدول  في  المرأة  تنمية  لمنظمة  الأساسي  النظام  على 
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من مادتين، نصت   ــ فضلًا عن الديباجة ــ يتألف هذا المشروع   الإسلامي.
دة الأولى على التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول  الما

الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المعتمد من مجلس وزراء الخارجية لمنظمة  
ية   المنعقدة في دُوشَمْبِه بجمهور المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة والثلاثين 

مايو   في  ال2010طاجيكستان  لهذا  المرافق  المادة  م،  جاءت  فيما   5قانون، 
فضلًا عن  ــ  ويتألف النظام الأساسي المرافق لمشروع القانون    الثانية تنفيذية. 

يفًا لأهم  1( مادة، حيث تناولت المادة ) 15من عدد )   ــ   الديباجة ( تعر
( على إنشاء منظمة تنمية  2المصطلحات الواردة في النظام، ونصت المادة )

بم  الأعضاء  الدول  في  ) المرأة  المادة  أما  الإسلامي،  المؤتمر  فقد  3نظمة   )
ية الدولية، وحددت المادة )   10( مدينة  4منحت المنظمة الشخصية الاعتبار
 ( المادة  وبينت  للمنظمة،  العربية كمقر  مصر  ية  بجمهور أهداف  5القاهرة   )

 ( المادة  وأوضحت  واختصاصاتها،  ية،  6المنظمة  العضو وأحكام  شروط   )
 ( المادة  الموارد7وبينت   )  ( المواد  أما  للمنظمة،  فقد  10،  9،  8المالية   )

عددت أجهزة المنظمة ومهام كل منها والأحكام المتعلقة بممارسة تلك المهام  
للمنظمة واختصاصاته، ونصت   التنفيذي  المدير  تعيين   15بالإضافة إلى أحكام 

( على تطبيق نصوص ميثاق ونظم عمل منظمة المؤتمر الإسلامي  11المادة ) 
( الأحكام  12يرد به نص في النظام المعروض، ونظمت المادة )   في كل ما لم 

المتعلقة بالتوقيع والتصديق على النظام وميعاد دخوله حيز التنفيذ، وحددت  
( آليات التعديل والانسحاب من النظام، وأخيرًا بينت  14،  13المادتان ) 
 ( وال15المادة  العربية  وهي  بالمنظمة  العمل  لغات  والفرنسيإ(  ية   20  ة. نجليز

النظام   نصوص  وعلى  القانون،  مشروع  مواد  نصوص  على  اللجنة  اطلعت 
الأساسي سالف الذكر، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والذي  
جاء بالموافقة على مشروع القانون، وعلى آراء ومرئيات الجهات المعنية، وعلى  
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على الموافقة على    رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي أوضح أنه يترتب 
على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول    بالتصديقمشروع القانون  

مملـكة   مساهمة  لنسبة  طبقًا  مالي  التزام  الإسلامي،  المؤتمر  بمنظمة  الأعضاء 
طلعت اللجنة  االبحرين في ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما  

 5شؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة  أيًضا على رأي لجنة ال 
والقانونية.  ية  الدستور الناحيتين  من  القانون  وتداول    مشروع  تبادل  وبعد 

اللجنة   أعضاء  السعادة  أصحاب  بين  القانون  مشروع  حول  النظر  وجهات 
والاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع  

على    بالتصديقأولًا: جاء مشروع القانون    لمعروض للأسباب الآتية: القانون ا
المؤتمر   بمنظمة  الأعضاء  الدول  في  المرأة  تنمية  لمنظمة  الأساسي   10النظام 

( من الدستور التي تنص  37الإسلامي، نفاذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة )
ضي الدولة  على أن "معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأرا

أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، 
ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تُحمل خزانة الدولة  
 15شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلًا لقوانين البحرين،  

ن مجلس وزراء خارجية الدول  إومن حيث    ". يجب لنفاذها أن تصدر بقانون
ية    2010الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في مايو   في دُوشَمْبِه بجمهور

أت( بشأن تأسيس منظمة تنمية  -37/ 2طاجيكستان قد أصدر قراره رقم ) 
بعد   التنفيذ  حيز  النظام  هذا  دخل  وقد  الأساسي،  نظامها  واعتماد  المرأة 

 20( منه، لذا فقد قامت  12دولة عليه عملًا بنص المادة )تصديق خمس عشرة  
يمانا منها بأهمية هذا النظامــ  مملـكة البحرين   مارس    4بالتوقيع عليه بتاريخ    ــ   إ

بتاريخ    م 2021 الصادر  الموقر  الوزراء  مجلس  لقرار    م 2019/ 9/ 23نفاذًا 
للمنظمة. الأساسي  النظام  على  والتصديق  التوقيع  على  ً   بالموافقة  جاء  ثاني ا: 
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/ب( من الدستور التي تنص  5مشروع القانون متوافقًا مع أحكام المادة )
في   وعملها  الأسرة  نحو  المرأة  واجبات  بين  التوفيق  الدولة  "تكفل  أن  على 
المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية  

الإ من  والاقتصادية   الشريعة  بأحكام  إخلال  جاء    سلامية". دون  ثالثًا: 
الدول   في  المرأة  تنمية  لمنظمة  الأساسي  النظام  على  البحرين  مملـكة   5تصديق 

 ً انطلاق الإسلامي  المؤتمر  بمنظمة  على  الأعضاء  القائمة  المملـكة  سياسة  ا من 
تعزيز وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على المشاركة  

مت إليها المملـكة، وعلى الأخص المنظمات  الفعالة في المنظمات التي انض
والإقليمية. جاء    الدولية  قد  يكون  المعروض  القانون  مشروع  فإن  ولذلك 

 10وبناء على ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة   متفقًا مع أحكام الدستور والقانون. 
في ضوء  و   على مشروع القانون المعروض اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. 

المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي  
بالآتي: الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية  

المؤتمر الإسلامي.  الموافقة على نصوص  و  المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة 
 15 ، وشكرًا. قمواد مشروع القانون، كما وردت بالجدول المرف

 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.   

 

 20 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: 

اليوم أمامنا مشروع قانون بالتصديق على النظام  شكرًا سيدي الرئيس، 
الإسلامي.   المؤتمر  بمنظمة  الأعضاء  الدول  في  المرأة  تنمية  لمنظمة  الأساسي 
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الأمم   بعد  دولية  منظمة  أكبر  ثاني  هي  الإسلامي  التعاون  منظمة  وتعد 
في المملـكة المغربية بقرار صادر عن القمة    م 1969المتحدة، وقد أنشئت عام  

صدر قرار إنشاء منظمة المرأة المنبثقة من    م 2009وقت. في عام  في ذاك ال
  م 2020منظمة التعاون الإسلامي، ولـكن لم تدخل حيز النفاذ إلا في عام 

دورً إكمنظمة ذات طابع دولي، وحيث   ستلعب  ً نها  محوري ً ا  ومركزي في  ا   5ا 
التعاون   منظمة  وتتبنى  مجتمعاتها.  في  المسلمة  المرأة  تمكين  سياسات  دعم 

بين  ال والتعاون  التضامن  ية  تقو إلى  سيؤدي  مما  المرأة  تنمية  ملف  إسلامي 
الدول الإسلامية. وسوف تعمل منظمة تنمية المرأة على التقريب بين المواقف  
يات كدور المرأة في مكافحة التطرف والقيادة   الإسلامية في طبيعة الأولو

أيضً  المرأة  وحماية  القرار،  ك وصنع  من  وال  ل ا  العنف   10تمكين  أشكال 
ا إدماج احتياجات المرأة وتطلعاتها في مسارها التنموي.  الاقتصادي. أيضً 

دورً   المنظمةهذه   رئيس ستلعب  ً ا  وضع  ي في  للتقريب  إا  دولية  ستراتيجيات 
التحالفات   تنمية  مجال  في  الأطراف  بين  يل.  والتنسيق  والتمو والشراكات 

اوض والتحاور  بالإضافة إلى أنه سيكون لها دور فاعل لوضع سياسات للتف 
 15الدولي لدى توضيح مواقف الدول الإسلامية تجاه ما قد تتضمنه الأجندات  

 ً ا مع شريعتنا الإسلامية لتشكيل شبكة  الدولية من طروحات لا تتفق أحيان
لدى تبني مواقف    اصحيحً   ا من الخ برات النوعية والتي يمكن توظيفها توظيفً 

ً حومرئيات مت ً ددة للبحرين مثل بأجهزتها وآلياتها  تتحول المنظمة  أن    ،اا. وأخير
بين   والتقريب  النجاح  وقصص  الدول  خبرات  لاستقطاب  منصة  إلى 
مجتمعاتنا   في  المرأة  قضايا  يعالج  مستنير  معرفي  حراك  لإحداث   20المواقف 
ية   الإسلامية من أجل نهوض المرأة لتساهم بشكل فاعل في العملية التنمو

النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في  وبذلك يأتي التصديق على    ؛بشكل عام
 ً ا للحراك التنموي للمرأة  منظمة التعاون الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي داعم
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المساواة   والانطلاق نحو  التمكين  البحرين، وما حققته في تجاوز  مملـكة  في 
العادلة والنهوض بالمرأة من خلال تجربة يحق للبحرين أن تفخر بها، آخذين  

تكزات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى  ة مراصيبن
ً  ، والذي أرسى دعائم النهوض بالمرأة البحرينية  ا. وشكر

 5 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
 10ك أشارلا  اسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة أيضً  شكرًا سيدي الرئيس، 

يكات   بمناسبة  معاليكم  إلى  زملائي وزميلاتي في تقديم خالص التهنئة والتبر
ستحقاق  هو اعلى وسام التميز من قبل البرلمان العربي. هذا التميز    كمحصولـ

هو  لشخصكم الـكريم نظير ما تقومون به من جهود وطنية وتشريعية كبيرة، و
لمملـكة البحرين والسلطة التشريعية مم  الـكريمفي الواقع تميز    . ثلة في شخصكم 

يكات  وأيضً   15الدكتورة  وزميلاتي الأستاذة دلال الزايد  إلى  ا أقدم التهنئة والتبر
ا.  في هذا المجال أيضً   ن جهاد الفاضل والدكتورة فاطمة الـكوهجي على تميزه

ضمن منظومة منظمة    ــ  منظمة تنمية المرأةــ  وجود هذه المنظمة  لأعتقد أن  
يه من شأن المرأة  ل لبيان دور الإسلام وما يع  ا اصً خ  ا المؤتمر الإسلامي وضعً 
تأكيد حقوق المرأة في مجالات متعددة كثيرة، فوجود  لا  في هذا المقام، وأيضً 

 20وما تقوم به مملـكة البحرين    ،ا تميز هذه المنظمة ضمن تلك المنظمة هذا أيضً 
بقيادة صاحبة   للمرأة  الأعلى  المجلس  في  ممثلة  الواقع من جهود كبيرة  في 

البلاد  ا عاهل  قرينة  خليفة  آل  براهيم  إ بنت  سبيكة  الأميرة  الملـكي  لسمو 
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المجال في هذا  للمرأة من جهود كبيرة  الأعلى  المجلس  لهو    ؛المفدى رئيسة 
القوانين   المرسوم ضمن هذه  يأتي هذا  و تقدير وإشادة دولية كبيرة.  موضع 

الموافقة  هو  أعتقد أن الجدير بالاهتمام  ف  ،هنفس   المميزة التي تصب في الاتجاه
 .  ، وشكرًاعلى مشروع القانون

 5 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.  

 

 العضو جواد عبدالله عباس: 
 10ن أتقدم أ  ــ  مجلسكم الموقر ومعاليكم  ــ  اسمح لي   شكرًا سيدي الرئيس، 

يكات  إ م وسام التميز العربي من  ناسبة منحكبم ليكم بأسمى آيات التهاني والتبر
البرلمان العربي، وذلك خلال أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الثاني  
يعد   مما  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  العربي  للبرلمان  الثالث  التشريعي  للفصل 

 ً البرلمانية الواضحة والمتواصلة في تعزيز العمل البرلماني  كم  ا لجهودكم وإسهامات تقدير
 15العربي، مؤكدين لمعاليكم أن هذا التكريم جاء ليعبر عن تقدير البرلمان العربي  

في    شخصية معاليكم التي تتميز بالنضج والحكمة والخ برة وما تبذلونه من مساع  ل
ازنا بهذا الإنجاز  سبيل دعم العمل البرلماني العربي، معربين عن فخرنا واعتز 

الـكبير، متمنين لمعاليكم دوام التوفيق والسداد لخدمة وطننا العزيز. كما أرفع  
يكات إلى الأخ سعادة الأستاذة دلال    تين العزيزتين،أسمى آيات التهاني والتبر

الزايد الدكتورة جهاد    ،جاسم  والتميز  عبدالله  وسعادة  التكريم  على   20الفاضل 
برلمانية  نتائج  وعلى ما تم تحقيقه من عطاءات و  ،ر البرلماني المشرف والـكبي

به  جميعًا  نعتز ونفتخر    ، حيث إننا إيجابية الـكبير الذي قامت  بهذا الإنجاز 
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العزيزتانالأخ أبارك  تان  كما  فاطمة  الـ  للأخت .  الدكتورة  سعادة  كريمة 
رئاسة لجنة المرأة والطفل في الاتحاد البرلماني، وهذا  على  حصولها  لالـكوهجي  

يمات في   الـكر الأخوات  برلماني كبير وجديد تستحقه  إنجاز  اللاتي    الحقيقة 
التوفيق والنجاح.   لهن  الرئيس  أتمنى  بالشكر  سيدي  اللجنة    إليكمأتقدم  وإلى 

ً الموقرة رئيسً   5قانون بالتصديق  المشروع  ل  على إعداد هذا التقرير المتميز   ا وأعضاء
الد في  المرأة  تنمية  لمنظمة  الأساسي  النظام  المؤتمر  على  بمنظمة  الأعضاء  ول 

رقم   للمرسوم  المرافق  أتشرف  لدي  .  م2021لسنة   (76) الإسلامي  كلمة 
بإلقائها لمشاركة الأخوات في منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة  

الإسلامي المؤتمر    كنعلي   ؛المؤتمر  في  المثارة  الموضوعات  على كل  الانفتاح 
 10لمرأة في حياتها العامة وفي  اة تقديم مشاكل  بمزيد من التفكير والبحث ومحاول

ية والعملية، وطرح الأسئلة حولها من أجل إغناء المؤتمرات   تطلعاتها الفكر
ية لتلك المشاكل   التي تقام لتبحث في قضايا المرأة للوصول إلى علاجات فكر

الإسلامي  المؤتمر  بمنظمة  المؤتمرات  طاولة  على  المطروحة  لأن    ؛والقضايا 
هو  والمنتجة    طموحنا  والمبدعة  المثقفة  لتكون  البحرينية  المرأة  تنطلق  أن 

ً يوالمجاهدة والحركية والرسال  15ا لقوله  ة من أجل أن تكون مع الرجال مصداق
﴾:  تعالى المرأة  استطاعت    وقد  ،﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاُت بَعْضُهُْم َأْولِيَاءُ بَعْض 

الإيجابية   النتائج  من  الـكثير  تحقق  الحلول أن  من  الـكثير  وتضع  ية،  الفكر
الأفكار وتثير  بالمرأة،  الخاصة  إضاءة لأكثر من    ،للقضايا  وتمنح أكثر من 

يأتي    ، مشروع مهمهو  حسب اعتقادي أن هذا المشروع  ب مشكلة أو قضية. و  و
 ً  20ا من الأهمية البالغة القائمة على تطوير وتعزيز العلاقات  التصديق عليه انطلاق
 ، وشكرًا. ي منظمة المؤتمر الإسلاميمع الدول الأعضاء ف
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 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.   

 

 العضو دلال جاسم الزايد: 
 5ا إلى رئيسة وأعضاء لجنة شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضً  

بلا  نحن ــ    . المرفقات  ل م بكل والمدع  المرأة والطفل على هذا التقرير المفص  
خاصة أنه يأتي في مجال تمكين المرأة في  ومع هذا المشروع بقانون،  ــ  شك  

ُ كما أن  العالم الإسلامي.   عند إنشائها  عليها هذه المنظمة    يت نالأهداف التي ب
دورها  تعزيزها  ، وجاءت في مجال تقدم وتمكين المرأة في الدول الإسلامية

التحديات،   لمواجهة  والقدرات  في وبالمهارات  مكانتها  في    تعزيز   10المشاركة 
العامة،   بين  و الحياة  الدول  عملها والمواءمة  بين  ظروفها الأسرية، والتعاون 

ا في مواجهة تلك الأمور التي من شأنها أن ترفع من مكانة  الإسلامية تحديدً 
المرأة.   الجانب    نود كذلكوتقدم  هذا  أنفي  المنظمة    تأكيد  هذه  وجود 

حمل رسالة واضحة لبعض  يالإسلامية  الدولية المعنية بتنمية المرأة في الدول  
يبينو أن  يحاولون  الذين  الغرب  الأمور    ادول  تقاريرهم   15بالمرأة  المتعلقة  في 

تحديدً  تلك  المسلمة  من  أي  على  حصولها  عدم  أو  تأخرها  مدى  وربط  ا، 
التي ترعى  المنظمة    .إضعاف المرأةبهدف  على أمور سياسية  المبنية  الحقوق  
وهذا    ،جاءت بآلية لتمكين وتعزيز حقوق المرأة   ،فةالدول الإسلامية كاحاليًا  

أن   مسألة  على  رد  منالشريعة  أكبر  الأزل  الإسلامية  وأحكامها  ذ  بثوابتها 
 20مساواة أمام  دائمًا في اللمبدأ الذي نردده  ل  اثوابت وفقً الحقوق والأقرت للمرأة  
و نعنيالقانون،  مع    لا  تتعارض  التي  الأحكام  بعض  في  المطلقة  المساواة 

نهجنا.   هو  وهذا  الإسلامية،  أن  الشريعة  الدولي  كما  المستوى  على  الدول 
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في مجال تعزيز دور  كلها  تتلاقى    ،الرسمي والمستوى الشعبي أو المجتمع المدني
المنظمة   إنشاء هذه  يأتي  ولذلك  المسلمة،  فيما لالمرأة  المشترك  العمل    تعزيز 

عليه    ، وما تم النص لت في البداياتازوأخرى ما. لدينا دول متقدمة  ابينه
هو في طبيعته  ؛  أن تبادل تلك الخ برات لمساندة ومؤازرة تلك الدول للتقدمشب
 ُ تمامً بي  ي أنن  في  الرغبة  عاشت    تحظى  ا  أينما  المسلمة   5مباشرة  ضمان  بالمرأة 

كافة للمرإلى  خواني  إ أشار    .حقوقها  الأعلى  وأةالمجلس  اليوم  ،  نفخر  نحن 
 ً السمو  كثير برئاسة صاحبة  براهيم آل خليفة  الملـكي  ا  إ الأميرة سبيكة بنت 

  الأخت الفاضلة هالة الأنصاري الأمين العام نفخر ب و،  للمجلس الأعلى للمرأة
نا مع  ئلقاو  ناتقاربخلال  من  ، فالمجلس بيت خبرةللمجلس، ووجدنا اليوم أن  

 10ن التنسيقية وكذلك الفعاليات التي يتم عملها من  اللجا  للمرأة في المجلس الأعلى  
ا تأخذ بالمجلس  الخليجية أيضً وأن الدول العربية  ــ  الحمد لل   ه  ــ  نجد    ؛المجلس

المجلس سواء  بوتستعين  ،  بيت خبرةباعتباره   التي وضعها  الأمور  عدد من 
استراتيجي  طخط الجنسين.    ات أو  بين  التوازن  مسألة  اعتماد  لل   ه    الحمدأو 
ننا بدأنا بالنهوض  إبحيث  ،  الرصينة في هذا المجالولبحرين تجربتها العميقة  ل

 15كل هذا كان  .  وانتهينا الآن إلى مرحلة التقدم،  مرحلة التمكينووصلنا إلى  
 ً وجود  ب على عمل مؤسسي مستمد من أحكام الدستور وكذلك التشريعات    بناء

ة اعتماد الرد الوارد  اللجن  على   مؤسسة رسمية معنية بشؤون المرأة. كنت أتمنى 
النواب   مجلس  أمام  للمرأة  الأعلى  المجلس  ردهم  من  فيه  ورد  على  كونه 

، باعتبار أن هذه المنظمة سيمثلها  ، حيث إنهم متوافقون معهالمشروع بقانون
 20الذين يقومون مقامهم في تمثيل شؤون المرأة    المعنيون  في تشكيلتها الوزراء أو 

ً ،  اللجنة إلى  دير  في تلك الدول، فكل الشكر والتق توافق مع ما انتهت  نا  وطبع
 ، وشكرًا. من توصيةاللجنة إليه  
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 الرئيــــس: 
 تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.  شكرًا،  

 

 العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: 
الرئيس،   سيدي  العزيزة تمامً   أثنيأنا    شكرًا  الأخت  كلام  على   5ا 

البحرين  بيت خبرة.  ــ  كما قالت  ــ  أعتقد أن البحرين  وزايد،  ستاذة دلال الأال
ً ستكون رافدً   لى هذه المنظمة، لأنإالإمكانيات التي ستصدرها  با  ا أساسي

براهيم   المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملـكي الأميرة سبيكة بنت إ
خاصة  ولآن،  مشهود له على الصعيد العالمي ا وا  آل خليفة قام بدور متقدم جدً 

يق الجائزة    10ها  قدميالتي  الدولية  مع انتشار موضوع الخ برة البحرينية عن طر
الأعلى لها  مشهودً البحرين    ت صارف  للمرأة؛  المجلس  في  ا  الخ برة  بهذه  اليوم 

ً   ا وأعتقد أننا سنكون رافدً   ها، لى نهوضإموضوع تجاوز تمكين المرأة     ا أساسي
ً ، وللخبرة في هذه المنظمة  ا. شكر

 

 15 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 20 الرئيــــس: 

 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟  
 

 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
وننتقل الآن إلى مناقشة   إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. 

   مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة. 
 

 5 العضو منى يوسف المؤيد:

 من الحكومة.  كما جاءالمسمى توصي اللجنة بالموافقة على   :مسمىال 
 

 الرئيــــس: 
 ؟ المسمى هل هناك ملاحظات على  

 10 

 )لا توجد ملاحظات( 
 

 الرئيــــس: 
 ؟ المسمى هل يوافق المجلس على   

 15 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
، تفضلي الأخت مقررة  الديباجة. وننتقل الآن إلى  يُقر المسمىإذن   
 20 اللجنة. 
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 العضو منى يوسف المؤيد:
 كما جاءت من الحكومة.   الديباجة توصي اللجنة بالموافقة على    :الديباجة 

 

 الرئيــــس: 
 5 ؟ الديباجةهل هناك ملاحظات على  

 
 )لا توجد ملاحظات( 

 

 الرئيــــس: 
 10 ؟ الديباجةهل يوافق المجلس على   

 

 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
المادة    الديباجة. وننتقل الآن إلى  تُقر   15، تفضلي الأخت الأولىإذن 

 مقررة اللجنة. 
 

 العضو منى يوسف المؤيد:
الأولى:  المادة كما جاءت من    المادة  على هذه  بالموافقة  اللجنة  توصي 

 20 الحكومة.
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 الرئيــــس: 
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
 5 

 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 10 

 الرئيــــس: 
التالية، تفضلي الأخت  إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة   

 مقررة اللجنة. 
 

 15 العضو منى يوسف المؤيد:

الثانية:  من   المادة  جاءت  المادة كما  هذه  على  بالموافقة  اللجنة  توصي 
 الحكومة.

 

 الرئيــــس: 
 20 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟  

 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 : الرئيــــس
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع   

 القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

 10 )أغلبية موافقة( 
 

 الرئيــــس: 
القادمة.   الجلسة  في  القانون  على مشروع  النهائي  الرأي  نأخذ   سوف 

تقرير لجنة    التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة وننتقل الآن إلى البند  
 ( البند  بإلغاء  قانون  مشروع  بخصوص  ) 1الخدمات  المادة  من   15( من  6( 

بشأن التأمين ضد التعطل، )المعد    م 2006( لسنة  78المرسوم بقانون رقم ) 
بقانون   الاقتراح  المعدلة    ــفي ضوء  النواب(  ــ بصيغته  ،  المقدم من مجلس 

 كتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة. الأخ الد  تفضل
 

 20 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

في   ومرفقاته  التقرير  تثبيت  أطلب  بدايةً  الرئيس،  سيدي  شكرًا 
 المضبطة. 
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 الرئيــــس: 
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟  

 

 )أغلبية موافقة( 
 5 

 الرئيــــس: 
 التقرير ومرفقاته في المضبطة. إذن يتم تثبيت  

 

 ( 107صفحة  / 3)انظر الملحق 
 10 

 الرئيــــس: 
تفضل   ،سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون 

 الأخ مقرر اللجنة.  
 

 15 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

(  1مشروع قانون بإلغاء البند )تدارست اللجنة    شكرًا سيدي الرئيس،  
م بشأن التأمين  2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم ) 6من المادة )

بصيغته المعدلة ــ المقدم من ــ  ضد التعطل، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  
وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء  مجلس النواب الموقر(،  

 20ت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل  للجهات الحكومية، واستعرض

وممثلي الهيئة    العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزير  أعضاء اللجنة  ورئيس  
اطلعت اللجنة  و، والمستشار القانوني لشؤون اللجان،  العامة للتأمين الاجتماعي
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على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا  
ية والقانونية، كما اطلعت اللجنة    مشروع القانونسلامة   من الناحيتين الدستور

لجنة   رأي  من على  القانون  مشروع  يتألف  والاقتصادية.  المالية  الشؤون 
( من المادة  1ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على حذف البند ) 

 5تعطل  م بشأن التأمين ضد ال2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )6)

  مع إعادة ترقيم باقي البنود التي تليه، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف 
نسبة   إلغاء  إلى  القانون  عليهم 1مشروع  المؤمن  يدفعها  التي  الأجر  من   %

التعطل   ضد  التأمين  لحساب  المسددة  الاشتراكات  نسب  ضمن  يًًـ  شهر
 ( رقم  البند  في  عليها  ) 1المنصوص  بالمادة  المرسوم6(  من  رقم    (  بقانون 

لسنة  78) التعطل.  2006(  ضد  التأمين  بشأن  تدارس  م   10  مشروع وبعد 

العلاقة،    قانونال ذات  الجهات  ومرفقاته،  وآراء  النواب  مجلس  وقرار 
ُ خَ  التوصية  صَ ل إلى  اللجنة  علبعدم  ت  المبدأالموافقة  حيث  من  وذلك  يه   ،

تأكيد  أولًا:    : التاليةللاعتبارات   الدستور  نصوص  التكافل  تضمنت  أهمية 
( التي أكدت أهمية التعاون  4المادة ) أــ    والتعاون الاجتماعي من خلال:

 15( فقرة )ج(  5المادة )  ب ــ  والتراحم باعتباره الصلة الوثقى بين المواطنين، 

اللازم   الاجتماعي  الضمان  تحقيق  الدولة  "تكفل  يلي:  ما  على  تنص  التي 
ا أو  المرض  أو  الشيخوخة  في حالة  أو  للمواطنين  اليتم  أو  العمل  لعجز عن 

والرعاية   الاجتماعي  التأمين  خدمات  لهم  تؤم ن  كما  البطالة،  أو  الترمل 
والفاقة". والخوف  الجهل  براثن  من  وقايتهم  على  وتعمل    الصحية، 

 20الحق في العمل وتوفير فرصه وعدالة شروطه    عالجت ( التي  13المادة )ج ــ  

  علاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.الاجتماعية في ال  قواعد العدالة ومراعاة  
في العديد من  تم تأكيد ضرورة وأهمية تبني نظام التأمين ضد التعطل  ثانيًا:  



 

 19المضبطة م   2022/ 2/ 27 ( 46)     4/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

  ( بشأن البطالة،44توصية منظمة العمل الدولية رقم )   الوثائق الدولية ومنها:
لعام    بشأن البطالة  (44رقم ) ، واتفاقية منظمة العمل الدوليةم1933  عام

( بشأن المعايير الدنيا  102( من الاتفاقية رقم )24-19د )، والموام1934
لعام   الاجتماعي  رقم  م1952للضمان  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية   ،

البطالة168) بالعمالة والحماية من  النهوض   5، وتجدر  م1988  لعام  ( بشأن 

ن مملـكة البحرين ورغم عدم انضمامها للاتفاقيات المذكورة  أالإشارة هنا إلى  
التنه فإ يادة في تبني  التعطل بين دول الشرق  أا سجلت السبق والر مين ضد 

خاصة. العربية  والدول  عامة  العمل    الأوسط  منظمة  وثيقة  أكدت  ثالثًا: 
تحقيق انتعاش  ل  إجراءات: سعيًا نداء عالمي من أجل اتخاذ  الدولية بعنوان "

 10البند  م في  2021" لعام  19  ــ  متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد 

تحقيق حصول الجميع على الحماية  ( ما يلي: "أ ــ  الحماية الاجتماعية الشاملة  )ج:
الحماية  أرضيات  ذلك  في  بما  والمستدامة،  والكافية  الشاملة    الاجتماعية 

 ً ا، وضمان حصول جميع المحتاجين على الأقل على  الاجتماعية المحددة وطني
رعاية الصحية الأساسية،  الدخل الأساسي وال   مدى دورة الحياة على أمن

 15الصحة الجسدية    من باب الاعتراف بالحق في التمتع بأعلى درجة ممكنة من

تعزيز سبل  . ب ــ  باعتبار ذلك أكثر أهمية من أي وقت مضى  والعقلية،
الحصول على الحماية من البطالة لضمان دعم العمال الذين فقدوا وظائفهم  

يل المنصف والمستدام لنُظم  ضمان  ... د ــ  الجائحة  وسبل عيشهم بسبب  التمو
والتنسيق    الحماية الاجتماعية من خلال التعبئة الفعالة للموارد وتعزيز التضامن

الركب  عن  أحد  تخلف  عدم  لضمان  العالمي  الصعيد  إن  على  رابعًا:   ."20 

( من  1ليه في المادة ) إوردت الإشارة    استحداث فرع التأمين ضد التعطل 
م  1976( لسنة  24)بالمرسوم بقانون رقم    لصادر اقانون التأمين الاجتماعي  
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دراسة جدواه وتبنيه    ت مرحلية التطبيق إلى أن تم  فكرةً   واستمر،  وتعديلاته
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي وفرت المعونة الفنية من أجل تحقيق  
ية التي رافقت إعداده، والتي توجت  ذلك، فضلًا عن الدراسات الاكتوار

.  بشأن التأمين ضد التعط ل  م2006( لسنة  78المرسوم بقانون رقم ) بصدور  
تقدير   نالت هذه الخطوة   5العمل الدولية حيث ورد في  منظمة  ودعم  وقد 

البلدان   على  والاقتصادية  المالية  الأزمة  "آثار  بعنوان:  العمل  منظمة  تقرير 
ما    العربية: أفكار بشأن استجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية"

لى  ع ا في المنطقة، وتدل  المؤشرات  ا رائدً "تُعتبر التجربة البحرينية نموذجً   يلي:
رى في السير في ركب البحرين... بادرت مملـكة البحرين،  تفكير بلدان أخ

 10وهي أول دولة في الشرق الأوسط، إلى تطبيق خطة لتأمين البطالة منذ عام  

إصلاحفي    م 2006 فقد    سياق  الدولية  العمل  منظمة  أما  العمل،  سوق 
وف رت المعونة الفنية من أجل تقييم جدوى الخطة، ووضع مسودة القانون  

وأجانب، كما يتم   نطة. وتشمل الخطة جميع العمال، وطنيي ودعم تطبيق الخ
يلها من مساهمات أصحاب ال % من  1والبالغة    ةعمال والعمال والحكومأتمو

يعد  الأجر البحرين  مملـكة  تبنته  الذي  التعطل  ضد  التأمين  إن  خامسًا:   ."15 

ع  أخذ المشر  نموذجًا ومثالًا يقتدى به بالنسبة لبقية دول الخليج العربية، وقد  
رقم   القانون  بموجب  التعطل  ضد  بالتأمين    م 2013لسنة    101الـكويتي 

لى مساهمات  إالإشارة    ه ( من3وتضمنت المادة )  ،بشأن التأمين ضد البطالة
وال العمل  وأصحاب  عليهم  العربية    حكومة،المؤمن  المملـكة  أخذت  وكذلك 

 20م(  2013هـ )1435لسنة    (18) السعودية بهذا التأمين بموجب النظام رقم  

%  1  بنسبة بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفرضت مساهمات  
(  7)المؤمن عليه( وذلك في المادة ) % على المشترك1على صاحب العمل و 
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يتفق    منه.  البحرين  مملـكة  تبنته  الذي  التعطل  ضد  التأمين  إن  سادًسا: 
أظهرت ورقة عمل دائرة البحوث  والممارسات الدولية في هذا المجال، فقد 

مين  أبعنوان "نظم الت  م 2019( لعام  49رقم )،  منظمة العمل الدولية  في
فيها  يتم    التي تمت دراستها معظم الدول    ما يلي: "إن  ضد التعطل حول العالم"

يل الت  5مين ضد التعطل من خلال مساهمات كل من العمال وأصحاب  أتمو

بصورة  أال الدنماركإ عمال  باستثناء  على    ،لزامية  يل  التمو يقتصر  حيث 
بصورة   الدولة  العمال وخزينة  الإمساهمات  عمال بصورة  ألزامية وأصحاب 

ية كبر  أعمال كقاعدة عامة تكون  أ نسبة مساهمة أصحاب ال  كما أن  ،اختيار
عمال  أن مساهمة أصحاب الإحيث    ، من مساهمة العمال باستثناء الدنمارك

ية،   ية في كل من كما  اختيار  10يساهم العمال وأصحاب العمل بنسب متساو

وفي    ،% لكل منهما1,5لمانيا بنسبة  ودولة أ  ،% لكل منهما3دولة النمسا بنسبة  
بنسبة  مملـكة   سابعًا:  %..."1البحرين  أهداف  .  مع  القانون  مشروع  يتنافى 

في درء  سمى صورها  أ قانون والغاية التي بني عليها والتي تجسدت في  المرسوم ب
البحرينيي العمال  عن  بالأجور  والمساس  البطالة  ودعم  خطر  وحماية  ن 
 15يفتقر مشروع القانون  الاقتصاد الوطني عبر التشريعات المذكورة أدناه. ثامنًا:  

ية   يلحول أثر إلغاء أحد  إلى إجراء الدراسات الاكتوار على    مصادر التمو
و التعطل  ضد  التأمين  حساب  وملاءة  الافتراضي  التقاعد  العمر  صندوق 

مادة  ى التي يغطيها حيث إن الوفروع التأمين الأخر   والتأمينات الاجتماعية 
ضمن  التأمين ضد التعطل  إنشاء حساب  من المرسوم بقانون نصت على    (4)

الاجتماعية التقاعد والتأمينات  ً باعتباره    صندوق  التأمين  افرع  20،  من فروع 

 ً يكون الحساب مستقل ا للأسس الفنية لنظام  وفقً و  ا عن الحسابات الأخرى و
ية التي تحدد  هذا النظام  و   ،التأمين الاجتماعي يقوم على الدراسات الاكتوار
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الخطر تحقق  احتمال  التأمين  درجة  بين  التفرقة  أهمية  اللجنة  تؤكد  تاسعًا:   .
نظام التأمين ضد التعطل نظام تأميني  الاجتماعي والضمان الاجتماعي، ف

يل يعود بالفائدة على المؤمن عليهم والباحثين عن عمل  يقوم على فكرة التمو ، و
الأو والأزمات  للمرة  التعطل  ويدرأ عنهم مخاطر  معًا  الأعمال  لى وأصحاب 

يله    5الاقتصادية ويساهم في استقرار الاقتصاد الوطني مما يبرر مساهمتهم في تمو

َ فكما أن   فدرء المخاطر أولى من جلب المنافع، وحساب التأمين    ،بالغُنْمِ   الغُرْم
عن نظام    يختلفوبهذا  ،  ضد التعطل يجمع بين درء المخاطر وجلب المنافع
 ً الدولة كامل تموله  الذي  الاجتماعي  الفالضمان  بعض  لمساعدة  ات  ئا 

الأولى  مرة  لل فئة الباحثين عن عمل  وشمول التأمين ضد التعطل لالاجتماعية،  
ال  اشتراكاتعلى  لأي  دفعهم  عدم  من  يسً   رغم  تكر التكافل  يعد  لمبدأ   10ا 

 الدخل البديل للمؤمنالاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يوفر هذا النظام  
ً ، كما عليه باعتباره  العوز والحاجة، مما يقيهم لأسرة المتعطل  لًابدي ا يوفر دخل
 ً . عاشرًا: إن  في المجتمع البحريني  الاجتماعي من شبكة الأمان  يتجزأ  لا  اجزء

  تقليص موارده ه أو  ءإلغا  ستدعِ أموال التأمين ضد التعطل لا ت   في   وفرةوجود  
 15وقت    لأن الحكم على الملاءة المالية لحساب التأمين ضد التعطل لا ينظر إليها 

ن  إوقت الأزمات، حيث    بصفتها ميزة  الرخاء، ولـكن يتوجب النظر إليها 
خطر التعطل لأطول فترة زمنية،    نظام التأمين ضد التعطل وضع لمواجهة 

ية أسس وعنكما أن   يل  التأمين ضد التعطل يقوم على أساس استمرار اصر التمو
يل و ً   باعتباره  المشاركة في التمو لاجتماعي الذي يقوم  ا  من نظام التأمين  اجزء

ية   ب حسب منه    المستفيدين   على مشاركة   20  النسبة التي حددتها الدراسة الاكتوار

. توصية  ، وذلك نظير المزايا التي يقدمها هذا النظامعند وضع المرسوم بقانون
ت وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع  اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشا 
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القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون  
( البند  )1بإلغاء  المادة  من   )6 ( رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  78(   )

ــ  2006 بقانون  الاقتراح  في ضوء  )المعد  التعطل،  التأمين ضد  بشأن  م، 
المق الموقر(، والأمر معروض على  بصيغته المعدلة ــ  دم من مجلس النواب 

 5 المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله هل هناك ملاحظات؟  شكرًا،   
 .  الفاضل

 10 

 العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: 
مرسوم شهدنا في هذه الجلسة منذ قليل مناقشة    شكرًا سيدي الرئيس، 
لتأمين ضد التعطل، الذي سمح باستخدام فائض الصندوق  بشأن ا بقانون  

لغرض طارئ لم يكن بالحسبان، وهو سداد أجور البحرينيين العاملين في  
 15القطاع الخاص خلال الجائحة، وكان مبرر استخدام فائض الصندوق أن  

يله التكافل بالدرجة  يقوم على روح  وهو ما    ،العمال من ضمن المساهمين في تمو
ونموذج حي  مثال  وهذا  وتأثير    ي الأولى،  للصندوق  الـكبير  الأثر  على 

يله. لذلك فإن مضمون المشروع بقانون لإلغاء نسبة   %  1الاستقطاع في تمو
 ً ا لحساب التأمين ضد التعطل سيكون  من الأجر التي يدفعها المؤمن عليه شهري

الجم يل الصندوق، الذي لمس  تمو المناقشة  ــ  يع  له أثر سلبي في  قلنا في   20كما 
المالية والاقتصادية والاجتماعية  ــ  السابقة   كبيرة، فهو حافظ على  الـآثاره 

ألف أسرة بحرينية وجنبهم خطر التعطل. من    57لأكثر من   مصدر رزق
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تأمين تكافلي، وجرى    االمهم أيضً  التعطل هو نظام  التأمين ضد  تأكيد أن 
قانون نال  هذا التصين، لهذا عندما صدر  تصميم هذا النظام على يد خبراء مخ

يجب علينا    لذاكل الإعجاب والتقدير والإلهام من الدول والمنظمات المعنية،  
ط  ي بسلت   .لا أن نتراجع للخلف  اعفها،المكتسبات ونض  هذه  أن نحافظ على
للمواطن استقطاع  بخصوص  وللمجتمع    ين الشرح  الراتب  1موضوع  من   %5 

صاحب العمل  والحكومة  وهم  ى ثلاثة أطراف  ، هذا النظام يقوم علشهريًا
الحكومة   تسدد  و   %،1سدد  توالعامل،  العمل،    % 1تمكين  أصحاب  عن 

لـكن السؤال من  و  %،1والعامل يسدد    %،2بالتالي تكون نسبة الحكومة  و 
النظام؟  هو   هذا  من  الوحيد  هو  المستفيد  فقطالمستفيد  وعدد    ،العامل 

 10  إن   ألف حالة.  100الــ  ل يفوق المستفيدين بحسب إحصائيات وزارة العم
خصوصية عند النظر فيها، فهي تتطلب دراسات    بها  بعض التشريعات توجد

دون من  ها  ومرئيات من أهل الاختصاص، بمعنى لا يمكن للمجلس أن يقر  
وإحصائيات   ومعلومات  ومرئيات  دراسات  إلى  من  والاستناد  توصيات 

ب المختصين، وفي حالة هذا   مجلس الشورى    ــ  المجلسينفإن    ،قانونالمشروع 
يونخبراء    همالا يوجد لدي  ــ  ومجلس النواب  15  ــ على سبيل المثال   لمعرفة   اكتوار

لــ   المالي  أو    ،صندوقل الوضع  التشريع  نقر هذا  أن  علينا قبل  لذلك يجب 
ال  الدراسة  المماثلة أن نقف على  المالي  التشريعات  الوضع  لمعرفة  ية  اكتوار

سلبي؟    أثر أثر إيجابي أم    هذا المشروع بقانون  هل سيكون ل  التعطل،  لصندوق 
لحساب التأمين ضد التعطل  هل سيؤثر هذا التعديل على العمر الافتراضي  

 20نعم سيكون    :؟ كل المؤشرات الأولية من مرئيات الجهات المعنية تقولأم لا
سلبي أثر  اوسيؤثر    ،له  الافتراضي  لأمر  هذا  العمر  لأن    ،لصندوقلعلى 

ً الصندوق سيخسر موردً  أتمنى    ؟غامر بحق الأجيال المقبلةنلماذا  فا،  همً ما  ا مالي



 

 19المضبطة م   2022/ 2/ 27 ( 52)     4/ الدور  5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

على   الموافقة  بعدم  توصيتها  في  اللجنة  التوافق مع  الموقر  مشروع  على مجلسكم 
ً القانون، و   . اشكر

 

 الرئيــــس:   
 5 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.   

 

 العضو جميلة علي سلمان: 
الرئيس  سيدي  المتكامل،  شكرًا  اللجنة  تقرير  من   ،بعد  تضمنه  وما 

ليس هناك كثير  وأيضً   ،بيانات ومعلومات الشأن،  في هذا  تقارير دولية  ا 
 10ا لتوصية  يقال في هذا الموضوع، ولـكن أحببت أن أشارك بهذه المداخلة تأييدً 

أن البحرين تعتبر تجربة رائدة يجب  ملـكة  متجربة    أنلابد أن نعلم    ا:اللجنة. أولً 
ً ا  نفخر به  لأن المستفيد    ،ن أو سلطة تشريعيةومواطن  سواء  ،اوندعمها جميع

البحريني المواطن  والأخير هو  بسواء    ،الأول  ً كان  أو    ااحث   منعن عمل 
في   نحن  لل   ه  الحمد  التخرج.  تأمينية  مملـكة  حديثي  منظومة  لدينا  البحرين 

ً و  ،بحت محل إشادة دوليةأص،  اجتماعية متكاملة  15  ا هذا النظام أصبح دليل

 ً   ، وكما قلت البحرين في هذه التجربةمملـكة  للدول التي تنتهج نهج    ا استرشادي
المشروع الذي دشن في   التجربة. هذا  جاء    م2006يجب أن نفخر بهذه 

 ً ية جلالة الملك  انطلاق لتوفير العيش الـكريم    ــ  حفظه الل   ه ورعاهــ  ا من رؤ
الدور الإيجابي  جميعنا نعلم  لحاجة.  امن البطالة أو    تهحمايلو   ،لبحرينيللمواطن ا
 20  جهاد الدكتورة  الأخت  كما ذكرت  و في تقريرها  ذكرت اللجنة  ــ كما    لهذا النظام

يستفيد منه المواطن البحريني في المقام الأول،  حيث    ــ  رئيسة اللجنة  الفاضل
  ، هذا الصندوق في الأزمة الصحية العالمية  به لدور الذي قام  جميعنا نعلم ا و
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البحرين كانت من الدول التي تضررت، ولـكن الحمد  مملـكة  أن  في  ولا شك  
ً   ا لل   ه هذا الصندوق لعب دورً  ا  خصوصً وا في عدم تسريح العاملين  جدً   ا كبير

الخاص.   القطاع  مرور  ثانيًا:  في  الصندوق    16بعد  هذا  تدشين  على  سنة 
التي حققها والأهداف التي حققها لا أعتقد أن    واستمراريته والنجاحات 

تهدف   إجراءات  بأي  نقوم  أن  المناسب  هذا    إلى من  موارد   5تقليص 

الصندوق   هذا  موارد  لأن  ً تُعد ُّ  الصندوق،    يته،استمرار لا  جدً   امهمً   اجزء
هذا قالت  كثيرةلمخاطر    هعرض ست  الإلغاء  وتبعات  وكما  اللجنة  ،  إن  رئيسة 
.  تشريعيةال سلطة  في ال   اندوق لا يمكن أن نوافق عليهرات الصوالمغامرة في وف

الصندوقسنة    16 هذا  على  هذه  ووالمساهم  سنة   16،  مرت  في  ن 
 10  اهناك اعتراضً أن  سنة لم نسمع    16،  ن معترضفيهم مالاشتراكات لم يكن  

، الحكومة  قبل   ولا من قبل أصحاب الأعمال ولا من   ين لا من قبل العامل
المشاركة في الصندوق    ةالأطراف الثلاثأي طرف من  لم يعترض  وبالتالي  

ً وا  أولً .  عمالال ا  وخصوصً   %،1اقتطاع نسبة الـ  على المجتمع البحريني    :اأخير
بها  وهذه السمات التي يتصف    عنه أنه مجتمع متكافل ومترابط،معروف  

الحنيف ديننا  تعاليم  من  هي  البحريني  والالمجتمع   15عندما  بحريني  المجتمع  ، 

بالتبرعات    يبادر   تتعرض لها أي دولة كان تسمع أي مشكلة أو أي نكبة  ي
نفسه  ،والمساعدات بالمجتمع  بالك  سم  ،فما  من  البحرينيهذه  المجتمع  .  ات 

تأثير على أرباب الأعمال    اكن لهيلم  من الراتب    % 1أن اقتطاع نسبة الـأتصور  
ا الموضوع في فترة  هذفي  ونسير    اليوم  نأتيأن    لا يمكن  . العامل نفسهلا على  و

 20  ه ودور  ،والتاريخ شاهد على ما قام به هذا الصندوق  ،نوشاهدجميعنا فيها  

البحريني للمجتمع  المعيشي  المستوى  على  الحفاظ  في  على  و  ، المهم  الحفاظ 
وبدلًا من المبادرة    خاص،ا في القطاع الأرزاق العاملين البحرينيين وخصوصً 
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يادة مواردبأفكار لدعم هذا الصندوق أو    حقق الدعم ي إجراء إصدار  أو ه لز
نأتي  نسبة   له،  لإلغاء  التشريع  بهذا  الـ  اليوم  الراتب!  1اقتطاع    ونحن % من 

في الأخير  .  المستقبلية على وفورات الصندوق  ذلك   ونتوقع تبعات جميعنا نعلم  
ً ، والموافقة على توصية اللجنة  على الإخوة الأعضاءأتمنى   . اشكر

 5 

 الرئيــــس: 
  ً  ا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي. شكر

 

 العضو درويش أحمد المناعي: 
الرئيس،   تكر   شكرًا سيدي  لمعاليكم  أبارك  أن  لي  قبل   كممي اسمح   10من 

بمنح العربي  العربي  كمالبرلمان  التميز  لهف  ،وسام  أهل  التكريم  وهذا  ،  معاليكم 
يشنحن الأعني  مصدر اعتزاز لنا   الأخت ثلاث  ال  اتيبارك لزميلأ ا  وأيضً   .نيور

الـكوهجي فاطمة  والدكتورة  الفاضل  الزايد والدكتورة جهاد  الجميع    ،دلال 
بالإشارة  لأهل   والاستحقاق.  التكريم  بإلال مشروع  إلى  هذا  البند  غ قانون  اء 

 15بشأن    م2006لسنة  (  78)من المرسوم بقانون رقم  (  6)من المادة  (  1)

رئيس وأعضاء لجنة الخدمات  ، فإنني أتوجه بالشكر إلى  التأمين ضد التعطل
مضمون مشروع  ة اللجنة. بالنسبة إلى  وافق على توصيأو  ،الوافي  معلى تقريره
ً   % 1اء نسبة غ إلوهو  القانون   ا ضمن  من الأجر التي يدفعها المؤمن عليهم شهري

أود أن أوضح أن   ، نسب الاشتراكات المسددة لحساب التأمين ضد التعطل
 20ة إلغاء اشتراك المؤمن عليهم من إلزامية دفع قسط التأمين يشوبها عدم  فكر

وضع لصالح المؤمن    في الأصل  لأن التأمين   ، تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي
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لأن    ،قع عليهم مسؤولية دفع قسط التأمين ت   أنلذا من باب أولى    ؛عليهم
ه أناشدكم عدم  علي والتأمين ضد التعطل يجمع بين درء المخاطر وجلب المنافع،  

ً   من حيث المبدأ، الموافقة على مشروع القانون  . اوشكر
 

 5 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.  
 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
القلبية   إلى معاليكم بالتهانياسمح لي أن أتقدم    شكرًا سيدي الرئيس، 

 10لتبوؤكم  ا  قيادة هذا المجلس، وأيضً والرفيعة، ولدوركم في إدارة  تكم  الصادقة لمكان
ً   مكانة يقكم  وا،  رفيعة في نفوسنا جميع ونتأثر بكم.  في هذا المجال  نحن نعرف طر

الزايد والأخت الدكتورة    دلال  الأخت زميلاتي  إلى  تهنئة  التوجه بوكذلك أ
فاالفاضل والأخت    جهاد يمه   الـكوهجي على طمة  الدكتورة  قبل    نتكر من 

مرتبط  موضوع أنا  عن  نتحدث اليوم    . البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي
 15في مجلس النواب ومن الذين دعموا هذا المشروع  نائبًا  لأنني كنت  شخصيًا    هب
تكررت محاولات    .الأخيرةالصحية  ني أرى فيه فائدة ثبتت أيام الأزمة نلأ

شطب ب ونح ترمهم في مجلس النواب    همالذين نقدرعزاء  ة الأالإخوبعض  
بقانون رقم )(  6المادة )  من(  1)   لبندا المرسوم  لسنة  78من  م  2006( 

لا نعود  أ أتمنى  لذا    ذلك،  لا يدركون أضرار ، وهم  بشأن التأمين ضد التعطل
 20ضر  أمر ي شطب  طلب  نرفض  هنا ل  نقف ألا  و  ، مرة أخرىى هذا الأمر  إل
وما عليه،  تدركونعلمؤمن  فقد   اليكم  التأمين،    ذلك،  شركات  في  عملتم 
اشتراك المؤمن  هي:    ،ركون أن التأمين هو نظام يقوم على ثلاثة مرتكزاتتدو
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ً وذلك ب الشركة  سط، ومسمى فقط وإنما أن يسهم بقبالليس  و  ،ا أن يشترك فعلي
مرتكزات    ةورب العمل، وبالتالي هذا المشروع يقوم على ثلاث  ،التي تؤمن عليه

ن هناك مرتكز ثالث، وسوف يختل  ويك(، فلن  1)   البند  نا إذا شطب و  ،اسيةأس
التأميني لا يقومالنظام أساسً  المساعدات والتضامن فقط،    ا، والنظام  على 

ً   % 1بـ  نحن نتحدث عن مساهمة  . وإنما على حق المساهم  5في حين  ،  فقط  اشهري
ل  يحص سبالتحديد وليس الباحث عن عمل    الذي كان موظفًا   أن العاطل
وهذا    ،أشهر من الدعم  6  أو  أشهر   9ــ على    ح الل   ه إذا تعطل ــ لا سم فيما بعد  

ً وهو  أكثر مما أسهم به     ى الأمر نظر إلن  بد أنلاوبالتالي  ا،  دينار واحد شهري
ً ، فإنني  بشكل منطقي. اليوم إذا أسقطت هذا البند   ،اأضر المؤمن عليهم حالي

مطلقً الأمر  هذا  و يخدمهم  بل  لا  النظاما،  من  يخرجون  لأنهم   10  ، يضرهم 
الذي    الحكومة ورب العملتكون من طرفين فقط هما  سي فيما بعد  والنظام  

  مرة لل يبحث عن عمل    في ذلك لأنهحق  ال  ، ولهحث عن عمل فقطاؤمن البسي
ً   الأولى، ً   ،عليه  اوليس مؤمن بالتالي المنطق يقول  و   ،ا في التأمينوليس عضو

يإن   الذين  دائت الإخوان  ً قدمون  المقترح من  م بهذا  ال ا  مع  ــ  نواب  الإخوة 
ً كوني  أتحدث  وأنا    الاحترام والتقدير لهم   15  أن ينظروا   عليهم  ينبغي   ــ  لهم  ا زميل

ضرونه  ي سوف  يفيدون المؤمن عليه أم  هم بهذا المقترح سوف  هل    إلى التالي: 
ً ا ي   ؟ ا ستراتيجي بلا شك، لذا  هم  حتى لا    الأمر.ا يتكرر هذا  لأتمنى أضرونه 

هناكأكثر أطيل   الـكبرى  ال  ،  الشركات  من  لي  لو ــ  عديد    سعادة يصحح 
النسبة التي    بالإضافة إلى  ،عن موظفيها  % 1ـتسهم بال  إن كنت مخطئًا ــ  الوزير 

( الخاص  ( تمكينتدفعها  القطاع  التي  و  ، عن  بهالنسبة   20الحكومة    ا تتكفل 
ن شركات  لم عأنا أع ــ    الموقرة، وبالتالي بعض العاملين في الشركات الـكبرى

وأع  والبنوك  لم  التأمين  المصارف  الشركةعن  تدفع  عن  ــ  البنك  نسبة    همأو 
  أصبح نتحدث عن نظام  نحن    .من رواتبهم %، ولا تستقطع  1التأمين وهي الــ 
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،  تناواجه التي    الصحية   مةأزالوصار له دور كبير في    ،قدوة في الخليج كله
يطور  على  و أن  نتمنى  نحن  النظام  العكس  من  ،أكثر هذا  جزء  يصبح    ه و

جميع الإخوة أدعو    .لصالح العاملين أو لصالح الباحثين عن عمل  ااستثمارً 
على   الموافقة  إلى  في مجلس  والأخوات  الإخوان  على  وأتمنى  اللجنة،  توصية 

ية  متكررة،الالنواب أن يتوقفوا عن هذه المحاولات   5ونحن   ،هذه نصيحة أخو
الأمر سوف  ن هذا  إولـكن نقول من واقع التجربة  شيئًا،    لا نفرض عليهم

ً ، و يضر المؤمن عليهم ولن يفيدهم  . اشكر
 

 الرئيــــس: 
 10 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
يل إلى لجنة الخدمات رئيسة  أتقدم   شكرًا سيدي الرئيس،  بالشكر الجز

على  واحتوى    ،اجدً   تقرير واف  هذا الفي الواقع    .وأعضاء على هذا التقرير
القانون.كل مبررات رفض   الأعمال    مشروع  بداية جدول  في  قليل   15قبل 

لسنة    (12) المرسوم بقانون رقم  ــ  كما ذكرت سعادة رئيسة اللجنة  ــ  ناقشنا  
أزمة كورونا،  خلال  صندوق التأمين ضد التعطل  بالاستفادة من  م،  2021

يع   ومن هذا المنطلق يتضح مدى فائدة هذا القانون وهذا الصندوق لمشار
القانون له فوائد عديدة لحماية  المجال. هذا  هذا    في  الدولة  إليها  كثيرة تحتاج
 20كما ذكر الذين  ــ  ا  الباحثين عن العمل. أصبح هذا القانون أيضً أو  المتعطلين  

التي  والخليجية  موضع إشادة كبيرة من قبل كل الدول العربية  ــ  ني  سبقو 
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المقترح.   بهذا  الأخذ  القانون  أعتقد  تنوي  هذا  أي جزء من  انتقاص  أن 
ية أو   يل لهذا الصندوق بدون دراسة اكتوار بإلغاء جزء أو بند من بنود التمو

 ُ ت موضوعية  التأثير بي  دراسة  هذا  مدى  لذلك  ن  سيكون  ب؛  سلبي  كل  تأثير 
وأنا أؤيد  ،  وواف    تقرير كاف    التقرير الذي ورد من اللجنةأرى أن    .تأكيد

 5  يد اللجنة فيما ذهبت إليه من رفض لهذا المشروع ؤ وأ  ،كل الذين سبقوني

 بقانون، وشكرًا. 
 

 الرئيــــس: 
 شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.  

 10 

 العضو صادق عيد آل رحمة:
الرئيس،  البداية   شكرًا سيدي  في  الموقرة رئيسة   أود  اللجنة  أن أشكر 

فيه.  لنتداخل    ئًا لم يترك لنا شي ــ  أمانة  ــ  وأعضاء على هذا التقرير المهني الذي  
إن   الرئيس،  ُ سيدي  ي تأمين  نظام  هو  التعطل  ضد  التأمين    إليه نظر  نظام 

 15بإعجاب من الـكثير من المواطنين وأرباب العمل، وأشادت به مختلف الدول  
ً   بل قام بعضها بنسخه   ، منظمات الدوليةوال ا هناك من يعتقد  وتطبيقه. طبع

دون موافقته. ولـكن السؤال  من  أن هذا النظام يستقطع من راتب العامل  
العامل نفسه المستقطع    إلىأين يذهب هذا الاستقطاع؟ الاستقطاع يذهب  

 ً ير يصحح    والتنمية الاجتماعية ــ حبذا لو   من وزارة العمل  ا منه. رأيت تقر
 20أن المستفيدين من هذا الصندوق  ر ــ جاء فيه  لي سعادة الأخ العزيز الوزي

ألف    23م  2020  سنة  في، وعاملألف    17,5حوالي  م  2019سنة  في  
هذه أرقام كبيرة استفادت  ، وألف عامل  31  م2021سنة  في  و  ،عامل
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الاستقطاع    المستاء من هذامن وجود هذا الصندوق. لنفترض أن العامل  
يستلم هذا  ل ماذا يعمل؟ هنا يأتي دور هذا الصندوق  ، فلأي سبب فقد عمله  

ً   ل العام تساعده في  ــ  مشكورة  ــ  الوزارة  ، وعلى وظيفة  لح ين حصوله  ا راتب
يؤمن على  و رد يؤمن على نفسه،  الف، حيث إن  مثل أي عملية تأمين  .ذلك

سيارته  ، مقتنياته على  يؤمن  ف و ويتقبلها،  التأمين  أقساط   5  ؟ لماذا  ، يدفع 
ُ   للاطمئنان.  ف ِ إذا  شكريالتعويضتم  فسيالأشياء    تلك   ت دَ ق أكرر  للجنة    . 

 ، وشكرًا. الموقرة على هذا التقرير، وأتفق معها في التوصية
 

 الرئيــــس: 
 10 فخرو. شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد  

 

 العضو جمال محمد فخرو: 
لزملاء في لجنة الخدمات إلى اوالشكر موصول   شكرًا سيدي الرئيس، 
ل، وعلى  على   المعلومات المرافقة لهذا التقرير التي يمكن  تقريرهم الوافي والمفص 

 15لا    .وإنما في مجالات وموضوعات أخرىالاستفادة منها ليس في هذا المجال  

بو مطالبة  هناك  أن  الاستقطاعات  أعتقد  التعطلل قف  فصندوق  هناك  ، 
َ ما يُ   ، ثلث مطالبة بوقف استقطاع جزء واحد وبالتالي فكرة الإبقاء    ،لص  ح

التعطل   صندوق  قائمةماعلى  مقدم  .زالت  مجلس  في  الاقتراح    والإخوة 
تزداد  ــ  العامل البحريني  ــ  النواب رأوا أن هناك كلفة عالية على المواطن  

 20في ظل هذه الظروف    ، وربما أنه من المفيد الآنبها  ويُحم ل ،  سنة بعد أخرى

أن يقترح هذا الاقتراح لخفض الكلفة على العامل البحريني. هناك من يقول  
  كلنا نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي   % لا تعني الـكثير! لا،1نسبة  ن  إ
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  يتذمرون ، حيث إنهم  كلامهم على صفحات الجرائد وإلى آخرهو الناس    آراء
الاقتراح   هذا  وبالتالي  عليهم،  الكلفة  يادة  ز من  جاء  من  جزء  لتخفيف 

والتنمية  وزير العمل    سعادة الآن.    إليه   الجزء الذي لا نحتاج   ، وهو الكلفة
لإخوان أعضاء المجلس  ا كثير من أسئلة  عن الـأجاب  و  رلم يقص  الاجتماعية  

 5مة  آل رح  ح تصريحات كثيرة، والأخ صادق وأعضاء مجلس النواب، وصر  

على امتداد تأسيس  .  ذكرها الأخ الوزير  التي   الآن مجموعة من التصريحاتذكر  
ية  2006الذي أسسناه في سنة  هذا الصندوق   م، ووضعنا له دراسة اكتوار

معرفة  إعادة النظر فيها لب لم نقم    حتى الآن؛  سنة  16عليها  ت  مضم  2006في  
نا فيه. وصلت  راستمر نفسه أو لا، والمعدل  ب استقطاع  إلى المدى الحاجة  

هذا   في  من  الفوائد  أكثر  إلى  من   900الصندوق  فترة  في  دينار   10مليون 

ً تنا  استخدمنا منها بموجب مرسوم بموافق، والفترات ا لحالة طارئة نتمنى  جميع
الطارئة. ولا  أو غيرها من الحالات  مرة أخرى  هذه الحالة  ألا تعود علينا  

ً   450إلى    400يزال عندنا تقريبا   ا التي صرح بها الأخ الوزير، لا أتذكر مليون
مليون دينار في هذا الصندوق. أقصى مبلغ    400المعلومات ولـكنها أكثر من  

 15ملايين دينار. في سنة    8أنه ربما    دفعناه في أي سنة من السنوات أعتقد

  400وبالتالي إذا كنا نتكلم عن  ألف دينار،    700ملايين و   5م دفعنا  2021
سنة    40فلدي  ملايين في السنة    10فترض أنني سوف أدفع  فلو أ  مليون

بخلاف  هذا  مقداره    قادمة.  ما  حاليًا  أستلم  لهذا    75أنني  دينار  مليون 
من الحكومة،    25من أصحاب الأعمال و  25من العامل و   25الصندوق،  

الآن أ المطروح  التساؤل  الثلث.  يتحمل  في  فالكل  نلجأ نحن  لماذا لا   20مامنا: 

ونطلب العامة للتأمين الاجتماعي،  هيئة  الخوان في  إ جلس الشورى إلى الم 
دراسة   وإذا  منهم  ية،  نقول  اكتوار ألا  إننا  كنا  إلا  نعذ ر  يجب  الصندوق 
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ية،  ب ية. لماذا لا نذهب الآن فدراسة اكتوار إلى  الحجة هي الدراسة الاكتوار
% من دخله إيجابًا  1نسبة الـؤثر  تا سلذي حتمً مصلحة هذا المواطن الفقير ا

الاكتواري   للخبير  ألغيناها، وندفع  إذا  ليقوم    30إلى    20عليه  ألف دينار 
يُعطينا تصوراته. كان حجم    م2006عندما كتبنا هذا القانون في    بدراسة و

 ً ً االبطالة كبير  5ــ لل   ه الحمد ــ في السنوات  حاولنا ا، ف، وكان غضب الشارع كبير

ولدينا  الما الحجم،  هذا  من  نُقلل  أن  من  ضية  طموحة  وطنية  خطة  الآن 
إلى  2021 العاطلين  م 2024م  الحمد أن  لتوظيف أعداد كبيرة من  ولل   ه   ،
العاطلين  تنجح سنة بعد أخرى، و الخطة   بالتالي نحن نتكلم عن تقليل عدد 

يادته. دورنا  يادهو تقليل    وليس ز وبالتالي يجب  ته،  عدد العاطلين وليس ز
 10وأن العدد سوف يزيد،    في المستقبل   ةحماية مجتمعيباعتباره    في المبلغنفكر    لاأ

لا، فنحن نتمنى أن يقل عدد العاطلين ولا يزداد، وبالتالي نحن نحتاج بالفعل  
ية، وعلينا أن   لأن هناك    ،نؤجل قرارنا في هذا الموضوعإلى دراسة اكتوار
، فعلينا  مواطن البحرينيالعبء على ال  يقل   مطالبة من الشارع البحريني بأن

مدى إمكانية  ، ونعين خبيرًا اكتواريًا، ونستمع منه لنؤجل اتخاذ القرار أن  
 15ليس    .القطاع الخاص والحكومة ،  طرفينالأن يبقى هذا الصندوق بمساهمة  

ينا في سنة  نحن أت،  هذا الصندوقفي  هناك شكل محدد أو معين للمساهمات  
بالكامل مثل    ل ل العامهناك دول تحم  و  ،وقلنا الثلث والثلث والثلث م  2006

تحم   عديدة  دول  وهناك  بالكاملالدنمارك،  العمل  صاحب  والغالبية    ،ل 
، ويتحمل  % 1  ل نسبةل العامبعضها يحم    ،ل الطرفين بنسب متفاوتةالعظمى تحم  

 20إلى    1وبعضها بنسبة    ،، وبعضها بالتساوي% 5% أو  4  نسبة  صاحب العمل 

أي إذا لم يدخل  هناك قاعدة واحدة ثابتة للمشاركة،    ت بالتالي ليس %...إلخ.  2
،  تكافل اجتماعي بل يوجد    !تكافل اجتماعيالعامل في ذلك فليس هناك  
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إن  ه   ين الطرف  حيث  والطرف    ما الأقوى  العمل،  وصاحب  الحكومة 
بل على    عاطلًا،نحن لا نريد لهذا العامل أن يكون  .  الأضعف هو العامل

وظائفس،  العك يجدوا  أن  البحرينيين  إخواننا  لكل  نقول    ناولـكن ،  نتمنى 
% ــ طبعًا ذلك من  1الـ نحن لا نحتاج إلى  الذي لديه وظيفة:  للبحريني    اأيضً 

 5خلال دراسة الخبير الاكتواري ــ وتلك النسبة لك، فقد حم لناك أعباء كثيرة  

خوان إا لها من ال الشكاوى الـكثيرة التي استمعنفي السنوات السابقة، وآخرها  
دخولهمبخصوص   على  وتأثيرها  المضافة  الضريبة  قد  ...إلخ.  موضوع  ربما 

على ذلك    ايوافقو  أن  خوان في اللجنة والمجلسإال  على  ونتمنىــ  يكون من المفيد  
ً ، ونعين خبيرًا اكتواريًا  أن نؤجل اتخاذ القرارــ   ا  ليأتي لنا بالحل. هل فعل

سنة؟  2نسبة   كم  وإلى  لا؟  أم  كافية  الـنحن  %  نسحب  لم   10 مليون    500لو 

لـكفانا هذا الصندوق بالمعدلات الحالية ــ بدون إضافة مِل ِيم  من الصندوق  
بين    أنني سوف أسحب منه ماعلى اعتبار  وذلك    ،سنة قادمة  100واحد ــ  

أضيف    ملايين،  10و  8 شيء.    إليهولن  عوائد  أي  لدي  أن  حين  في 
وغيرهاالا أنا  ستثمار  وبالتالي  ً أملك  ،  أنشأنا  صندوق أننا  لل   ه  والحمد  غنيًا،  ا 

 15أن  عتقد أ. بالتالي صندوقًا غنيًا ولم ننشء صندوقًا فقيرًا سوف يحمل العبء

يتم الحصول على رأي الخبير، كلها شهر أو أكثر أو أقل  ، فالتريث واجب  و
أن يُقرر فعلًا هل  وبعد ذلك يمكن للمجلس استنادًا إلى معلومات كافية  

ُحتاج إليها. نتمنى ألا  1% أم لا؟ ونُعيد الـ1نحتاج إلى نسبة الـ % إلى المواطن الم
الـ منكم إلى نسبة  تُؤثر فيه هذه  1يحتاج أحدٌ  الـكثير ممن  %، ولـكن هناك 

 20  النسبة، وفي رأيي أن التريث واجب، وشكرًا. 
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 الرئيــــس: 
د حميدان وزير العمل والتنمية  شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محم 

 الاجتماعية.  
 

 5 وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

على تقريرها   أود أن أشكر لجنة الخدمات  أولًا  شكرًا سيدي الرئيس،  
ملاحظاتهم حول هذا الموضوع.  لاستمعنا    الذينوأشكر جميع الأعضاء    ، الوافي

ً هذا المشروع أثبت   نجاحه بشكل لا    ــ   خوة إالمثلما قال العديد من  ــ  ا  فعل
يلة  حضرت مناقشات في هذه القاعة منذ سنوات  يختلف عليه اثنان.   طو

الأمور مثل هذه  أو كررت  أن  أثارت  يثبت  المستقبل سوف  إن  وقلنا   ،10 

التوجه سليم وأن هناك مخاطر سوف نكون مستعدين لمواجهة أي منها. والآن  
ية الأولى توقعت معدل بطالة أ على، وقد حققت البحرين  الدراسة الاكتوار

إنجازًا أفضل ومعدلات بطالة أقل، وارتفعت الوفورات، لـكن عند ارتفاع  
ُ   ــ  عدد من الإخوة  مثلما قال  تلك الوفورات ــ    لصندوق بمس إلى انظر  لا ي

رخاءأُّ  زمن  أو  نجاح  زمن  في  وفورات  أنه حقق  بمجرد  الأساسية   15  ،سسه 

العالم، والكل يستشهد بها  أن لدينا تجربة نتحدث عنها أمفنلاحظ الآن   ام 
عندما مررنا خلال ظروف الجائحة بظروف صعبة واستفدنا من أكثر من  

الذين نهتم بمصلحتهم.    مئات ألوف الدنانير صُرِفَت لدعم رواتب البحرينيين 
وكما قالت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إن المواطن البحريني هو المستفيد  

 20مثلما قالت  لك العوائد، وليست هناك ــ  الوحيد والأساسي من وراء كل ت

لم نسمع شكوى من أحد، فالنظام    الأخت جميلة سلمان ــ شكوى، حيث 
خبراء من منظمة العمل الدولية   ، وبُني عليه اكتواريًا وبمشاركةسس  مثلما أُّ 
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 ً   لم يعترض و   يعترضوا ، وأصحاب العمل لم  اولايزال يمثل نجاحً   ا ممتازً   ا وفر توازن
يجنون الـكثير من المكاسب ليس فقط من وراء منع البطالة،    والعمال  ،أحد
المبالغ  و  ، شهور  9  جعلناهاشهور    6الـ  ،المزايا  قمنا بتحسين  م2021في يناير  ف

  ،ا ضد التسريحاتوقفنا أيضً   وقد   ،لصالح العمال  ذلك  جاء ؟لماذا  ها،رفعنا
 5  في   جئنا عندما    م رأيت  ،حول العدد  بخصوص ما ذُكر   ذلك.   واستفادوا من

  ، يستفيد عليه أن يلتحق بالنظام  المن ل  ،رةبيتوعية إعلامية ك ب  قمنا بداية السنة و
إلى   العدد  مستفيد   31ارتفع  هم    ؟هؤلاءمن    م،2021  عام  في   ألف 

الذيوالمواطن لل   ه  ــ و  ن ن  التأميني  ــ  الحمد  التكافل والأساس  صب لصالحهم 
المجتمع   أطياف  وموافقة كل  الجميع  الل برضى  أن   ويجب ن  ومستفيدأنهم 

 10  ، ربما كان لنا مبرر في سنوات ماضية  أنهأرى    .تحقيق الفائدةفي  يستمروا  

لـكن الآن ونحن نقر هذه المراسيم التي استفادت من دفع أجور البحرينيين  و
العمال لصالح  كبيرة  منجزات  إذا  ال   حسبة،أجرينا    ،وتحقيق  كان  عامل 

ً رواتب تقريفإن ال يستفيد مرة لمدة ستة شهور   كله طوال    ها تغطي ما دفعب
النظام في  اشتراكه  أبنا  ، هذافترة  وأقاربهغير  الآخرين،  و  ئه  المجتمع  أفراد 
 15هو المبلغ  و العمال الأجانب  قبل  الذي يدفع من  هو  ولاحظوا أن الأساس  

ترفع    ، فكيفهمون في الصندوقاألف أجنبي يس  500  ، حيث إنالـكبير 
تستثنيهم العمال   ً   وتنتج  أو  المعاملة  انوع في  التمييز  جدً   ؟من  معقدة  ا  عملية 

وليست بالسهولة التي يتصورها الإنسان. أنا حقيقة أثني على طرح الغالبية  
التراجع   وعدم  بالمشروع  بالتمسك  والأخوات  الإخوة  من  في  الكاسحة 

وخدمة  والمشروع،   المجتمع  لخدمة  الل   ه  شاء  إن  الأسس  من  مزيد   20توفير 

 ً  . االعمال، وشكر
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 س: الرئيــــ
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.  

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 5أنا فقط أحببت أن أؤكد أننا لسنا .  لن أطيل شكرًا سيدي الرئيس، 

ولا  إلى  بحاجة   للدراسة  المشروع  الوضع    إلى أيإعادة  ية،  اكتوار دراسة 
ً و   ،واضح، هناك فائض ، وأنا أود أن أشير فقط  اهناك عدد محدود يتزايد فعل

هناك بعض الشركات عندما تندمج تضطر إلى تسريح    وهي أن إلى حقيقة  
العاملين الشرك  ، بعض  ً   ة هذه  مبلغ ً   ا تدفع  يعتبر    امعين والمسرح  للمسرحيين، 
 ً متعطل اقدم  ت وي  انفسه  أيضً إلى  يأخذ  و شركته  من  يأخذ  و من  لوزارة   10ا 

لـكن  وعليه، منطبقة    صفة التعطلالوزارة لأن    هولا تمنع   ،تعطلصندوق ال
ً أيضً  أنا أعتقد أن هذا مشروع    اا يأخذ جزء السابق.  العمل  بحكم حقه في 

الذي يشارك    % 1الـ  وبشأن موضوع ا.  ا ولا ينبغي المساس به مطلقً متقدم جدً 
  % 1استقطاع    .على المواطنين  ةلن أبالغ في موضوع الكلفة الـكبير ،  العضو  افيه

ً   ــ  مع الاحترام والتقديرــ  هذا يهز  إن  نبالغ ونقول    أنه يجب ألا  أعتقد   15  ا وضع

 ً ، لنعالج  لأي مكانيدفع مثل هذا المبلغ    بعض الإخوان  .لمواطن  ا اقتصادي
  ناه سيضر من؟ وإذا أجل  ؟أين الفوائد والإيجابيات في هذا الموضوع  الموضوع،
نصوت على التوصية، ومن إلى أن  العاملين أنفسهم. أدعو الإخوان    سيضر

مثلما قال    ،نطور المزايا  ،اثم إذا كان هناك تطوير للمزايا فهذا لا يمنع مطلقً 
 20ا  رواتب أكثر، وأيضً   ه نعطيو  هنزيد  ،شهرأ  9أشهر إلى    6سعادة الوزير من  
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أو   الباحثين عن عمل  المشروع لخدمة  لتطوير هذا  أخرى  نبحث عن سبل 
 ، وشكرًا. العمال الآخرين من ناحية إنتاجية. أعتقد أن هذا هو الأفضل

 

 الرئيــــس: 
 5 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.  

 

 العضو علي عبدالله العرادي: 
رئيسة وأعضاء اللجنة على  إلى  والشكر موصول   سيدي الرئيس،شكرًا   
ً   ،تقريرهم ا مفصلة  وأمانة تعودنا من لجنة الخدمات أن تكون تقاريرها دائم

 10 معالي  ــ  ا  ذلك. كما لا يفوتني أيضً   علىالشكر    إليهموجه  أوبالتالي    ،وموضوعية

  ، من إشادةأن أهنئكم وأهنئ كذلك الزميلات على ما حصلتم عليه  ــ  الرئيس  
لـكم  أو الإشادة  الرئيســ  عتقد أن هذه  لزميلات هي كذلك  لو   ــ   معالي 

ً   ،إشادة للسلطة التشريعية. معالي الرئيسوإشادة للبحرين   ا أنا أتفق مع  طبع
وأود هنا أن أذكر نفسي وأذكر أصحاب السعادة الأعضاء بأن    ،تقرير اللجنة

 15احتياطي لمواجهة    إلى تكوينالتأمين في حقيقته هو نظام اجتماعي يهدف  

معالي    تم وأنــ  خسائر غير مؤكدة قد يتعرض لها المؤمن عليه، والفكرة في ذلك  
يقة لنقل العبء  هي    ــ  من رجال التأمين  من المؤكد  الرئيس  أو  أن هناك طر

المخاطر المشتركين في هذا  العبء  هذا    ق بحيث يتفر  ،نقل  على مجموعة من 
وبالتالي أتصور أن إلغاء مساهمة أو اشتراك أحد  ه،  النظام الاجتماعي نفس 

ً  هم الذين ــ الذين يقدمون إلى هذا الصندوق   20أمر لا   ــا  يستفيدون منه أصل

هل الصندوق مليء؟    ،وأعتقد أن هذا الأمر جانبه الصواب. الآن  ، يسلم فيه
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الماضية    16الـ هل الصندوق أثبت عبر هذه السنوات    .نعم الصندوق مليء
وأثبت ذلك باقتدار أثناء الجائحة.    ، أنه ضمانة للمؤمن عليهم؟ نعم أثبت ذلك

اعتمدنا عليه وأثبت    ، الصندوق ناجح  هذا   ،الآن إذا كان لدينا مثال لصندوق
  معالي الرئيس ــ  أعتقد    ؟ نتقص منهن   لماذا  ،هذا الصندوق أن البحرين رائدة

 5ولا  %،  1خاصة أن النسبة هي  و   ،من هذا الصندوق  ننتقص   لا أيجب    ه أن  ــ

يعلم قبل    من سيشترك في هذا الصندوق   ، أن هذه النسبة نسبة عالية  أعتقد 
  ، أن يشترك في هذا الصندوق أنه سيحصل من هذا الصندوق على منافع

صندوق    اه:هو مسم  ،لقانون. أمر آخرحتى وإن كان هذا الاشتراك بموجب ا
هو عبارة عن نظام    والتأمين   ،هو صندوق للتأمين   ، إذنالتأمين ضد التعطل

القانون  و   ،يقوم على التكافل الاجتماعي  10يقوم على المساهمة. وبالعودة إلى 

يفات الجهات    م ــ نجد أنه2006لسنة    78القانون رقم  ــ    هنفس حدد في التعر
إن كانت صاحب    ،الجهات المساهمةوحدد    ،المستفيدة من هذا الصندوق

هو العامل، وبالتالي لا    الذيالمستفيد المؤمن عليه    أو   ، العمل أو الحكومة
سيكون   أنه  ذلك  بعد  ونفترض  العامل  هذا  اشتراك  نلغي  أن  نستطيع 

المع   ا؛مستفيدً   15صندوق    ، ادلة. أمر آخرلأن ذلك يؤدي إلى خلل في هذه 

ولـكنه   ، نت ما هو التأمينوقد بي   تأمين، اإذن هو أولً  ،التأمين ضد التعطل
هذه الجهة   ،وبالعودة إلى الجهة التي تشرف على هذه الصناديق  ،صندوق

لديها مجموعة أخرى من الصناديق، وأعتقد أن تقليل موارد أحد الصناديق  
نت ذلك  بي  أنها  عتقد  أة من صناديق، وا على ما تديره هذه الجه سيؤثر إجمالً 
 20المؤمن    ،ولا أريد أن أطيل  ،إلى اللجنة الموقرة. أمر أخير المرسل  في رأيها  

الصندوق الشراكة أنك    ،عليهم هم شركاء في هذا  يف  ا شريك  يضً أوتعر
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كيف نتصور أن يكون هناك شريك  ،  فيما ستحصل عليه مقابل مساهمة
لى ما  إبالعودة    %.1قدرها  مة في النهاية  ا المساه عمومً ودون أن يساهم؟  من  
  على فترات  ال كل فترة من    فيدأبنا  نعم،  ،  لزميل الدكتور عبدالعزيز أبال قاله  
تتجه هذه المقترحات إلى  و ،لى قوانينإنستلم مجموعة من المقترحات تتحول ه أن

 5هناك آلية أخرى غير هذه الآلية، آلية لا    ت. إذا كان% 1الـ   الانتقاص من

ابتداء المستفيد  تقديمها  لف  ،تقصي  آلية  تأما أن    ،مشروعفي  يتم  كون هناك 
إذا خلصنا إلى ذلك، إذا    أنهأعتقد  ف  ،أن المستفيد لا يدفع ويستفيدوهي  

ا  كذلك طبقً   بصفته مستفيدًا  إلغائهنخلص إلى  س ف  ،خلصنا إلى إلغاء اشتراكه
معروف وهي  لقاعدة  بال)ة  وطبقً غرم(الغنم  التأمين  ،  لقواعد  كذلك  ا 

 10أن    يًا قانونباعتباري  نظام تكافل اجتماعي. لا أتصور    هالاجتماعي باعتبار

دون أن يدفع  من  صندوق تأمين    مسماهيستفيد أحد من صندوق للتأمين  
بعض أنواع    كذلك في   .غير مطبق وغير موجودوهذا غير ممكن    ا،اشتراكً 

أورد    وربمادول تتكفل الدولة بدفع ذلك،  ال  بعض  في نائية  التأمين الاستث 
لأن   ؛مختلف ك دولة واحدة، ولـكن النظام التأميني هنال اأحد الزملاء مثالً 

 15، وهناك كذلك نظام للضرائب على الدخل، وهناك أنظمة  يًاتأمين  اهناك نظامً 

ً   أننا  أخرى كذلك، بمعنى    ه بق من منظومة كاملة ونط  الا نستطيع أن نأخذ جزء
من  و  ،مع ذلك أعتقد أن الموضوع بسيط وإذا لم تكن هذه المنظومة مطبقة،  

 . ، وشكرًامع تقرير اللجنة المؤكد أنني 
 

 20 الرئيــــس: 

 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي.   
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 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الـكوهجي: 
إخواني ف  لم أكن أريد أن أتداخل،  بصراحة شكرًا سيدي الرئيس،  

  مناقشتنا لـكن كان لي لقاء أثناء    غطوا الموضوع من جميع الجهات.أخواتي  و
اللجنة  في  المشروع  بعضهم    ،هذا  لا  لقاء جانبي مع شباب  وبعضهم  يعمل 
 5الحمد لل   ه أحصل على  و  ــ العاطل عن العمل ــ قال أنا يعمل، ومن لا يعمل 

للذي    ت قل ف   ،من أين  أعلم لا، لا    : ين؟ قالهل تعرف من أ  :سألته  ،راتب
هذه   ،على راتبالعاطل عن العمل يحصل   في أني تساهم ذ أنت اليعمل: 

لا    : لعاملل  وقلنا وقفنا هذا الصندوق  ألو  و   ،هي الصورة التكافلية في المجتمع
هذا    ؟يدفع   لم يكنيستلم إذا  س رادي كيف  لع مثلما قال أخي علي اف  ،تدفع

 10نقول    ستطيع أننحن لا ن و  ،للأجيال القادمة  ةضمان   ه الصندوق أنا أدفع في
ً   ، إننا سوف نوفر العمل ا الحكومة مشكورة تحاول بقدر المستطاع القضاء  طبع

على البطالة في البلد، ولـكن مازال عدد كبير من الشباب بحاجة إلى العمل،  
ً   ، فهذا الصندوق يساند الشاب البحريني ولـكن    ،كبيرةليست  ة  قيمال ا  طبع
 ً ومهم    ،ن ونحن مسلم  نفسه   الوقت . وفي  ابما يستطيع أن يعتمد على نفسه شهري

ً   أنا  جدً   15فكيف    لدي،ا من الدخل الذي  أشارك الآخرين بجزء بسيط شهري
 العكس  وعلى    وأقول ليس بالضرورة أن يحصلوا على ذلك،أوقف هذا الجزء  

  وأرى أن .نستمر سوفوالحمد لل   ه  ر،هذا الأم أثبتت الجائحةــ مثلما قالوا  ــ 
 ، وشكرًا. هذا المشروع غير موفق 

 

 20 الرئيــــس: 

 هل هناك ملاحظات أخرى؟ شكرًا،  
 

 )لا توجد ملاحظات( 
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 الرئيــــس: 
  ً ً شكر يل بالنسبة  ا جز الجيد  النقاش  المهم.  إلى  ا على هذا  القانون  هذا 

بهذا    ازال متمسكً ماهل  فاقترح التريث في اتخاذ القرار،    فخرو  الأخ جمال
 تفضل الأخ جمال محمد فخرو.  الاقتراح؟ 

 5 

 العضو جمال محمد فخرو: 
 معالي الرئيس، وشكرًا.  أسحب اقتراحي   شكرًا سيدي الرئيس، 

 

 الرئيــــس: 
  ً  10الدكتور منصور محمد سرحان تفضل الأخ    .يد الل   ه مع الجماعة،  اشكر

 مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة. 
 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
عدم الموافقة من حيث المبدأ على توصية اللجنة:    شكرًا سيدي الرئيس، 

 15لسنة   78من المرسوم بقانون رقم   6من المادة  1مشروع قانون بإلغاء البند 
التعطل  م 2006 ضد  التأمين  بقانون  )  ،بشأن  الاقتراح  ضوء  في  ــ  المعد 

 (، وشكرًا. المقدم من مجلس النواب الموقرــ بصيغته المعدلة  
 

 الرئيــــس: 
 20عدم الموافقة على مشروع  ب   هل يوافق المجلس على توصية اللجنةشكرًا،   

 قانون من حيث المبدأ؟ال
 )أغلبية موافقة( 
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 الرئيــــس: 
ً   أشكركم   . ذلكإذن يُقر    سعادة الوزير على حضوره اليوم   وأشكر   ، اجميع

ً إ و  ، الطيبة  هومداخلات وبهذا نكون    ا نلتقي معكم على الخ ير.ن شاء الل   ه دائم
وإلى اللقاء إن  قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة،  

 5 رفع الجلسة. وأ  . شكرًا لـكم جميعًا، شاء الل   ه في الجلسة القادمة
 
 
 
 

 10 
 
 

 ( ظهرًا 12:30)رفعت الجلسة عند الساعة 
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