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ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ت�ستعر�ض �شكاوى امل�ستهلكني..

جمل�س النواب يوافق على مر�سوم بقانون ب�ش�أن امليزانية العامة
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ال�����س��ي��د �أح��م��د
بن �إبراهيم املال رئي�س جمل�س
النواب ،عقدت اجلل�سة العادية
ال��ـ 35للمجل�س من دور انعقاده
ال�����س��ن��وي ال����ع����ادي ال����راب����ع من
الف�صل الت�شريعي الرابع وذلك
مبقره �أم�س الثالثاء  12يونيو
 ،2018وج���رى فيها ا�ستعرا�ض
�إخطار املجل�س بالر�سالة الواردة
م�����ن م�����ع�����ايل رئ����ي���������س جم��ل�����س
ال�شورى املوقر ،ب�ش�أن ما انتهى
�إليه املجل�س بخ�صو�ص م�شروع
ق��ان��ون بتعديل امل���ادة ( )56من
ق��ان��ون امل���رور ال�صادر بالقانون
رقم ( )23ل�سنة .2014
ك��م��ا ج���رى اال���س��ت��م��اع ال���ى ردود
وزي��������ر ال�������ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة
وال�سياحة ،على ال�س�ؤال املقدم
م�����ن ال����ن����ائ����ب �أح�����م�����د ق���راط���ة
ح������ول �أن�����������واع ال����ر�����س����وم ال���ت���ي
ت��ف��ر���ض��ه��ا ال�������وزارة ع��ل��ى جميع
الأن�شطة التجارية وال�صناعية
وال�سياحية اخلا�ضعة لإ�شرافها
منذ عام  2012وحتى الآن ،ورده
على ال�س�ؤال املقدم من النائب
ع��������ادل ح���م���ي���د ح������ول ����ش���ك���اوى
امل�ستهلكني و�آلية التعامل معها
والإجراءات التي متت ب�ش�أنها.
وب��ع��ده��ا مت اال���س��ت��م��اع �إل�����ى رد
وزي����ر ����ش����ؤون ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء،
على ال�س�ؤال املقدم من النائب

ال����دك����ت����ور جم���ي���د ال���ع�������ص���ف���ور،
ح�����ول خ���ط���ط وب�����رام�����ج وح����دة
ال��ط��اق��ة امل�����س��ت��دام��ة يف التحول
ن��ح��و ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة لتوليد
ال���ك���ه���رب���اء وامل���������اء ،ورده ع��ل��ى
ال�س�ؤال املقدم من النائب حممد
ال��ع��م��ادي ،ح���ول خ��ط��ة ال����وزارة
ل��ت��وف�ير ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة
واملحافظة عليها.
ثم ا�ستمع املجل�س ال��ى ال�س�ؤال
امل������ق������دم م������ن ال�����ن�����ائ�����ب ع������ادل
الع�سومي ح���ول ع���دد الطلبات
التي مت ت�سليمها �أوراق ا�ستحقاق
ل��ل��وح��دات ال�سكنية ،وال���ذي مل
ي��ج��ب ع��ل��ي��ه وزي����ر الإ����س���ك���ان يف
امل��وع��د امل��ح��دد ،ليتم ال���رد عليه
���ش��ف��اه��ة ،و�إل����ى رد ال���وزي���ر على
ال�س�ؤال املقدم من النائب جمال
ب��وح�����س��ن ح����ول ع����دد ال��ط��ل��ب��ات
الإ�سكانية املت�أخرة حتى الآن.
وب���ع���ده���ا ن��وق�����ش ت��ق��ري��ر جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية،
ب���خ�������ص���و����ص م���������ش����روع ق���ان���ون
بالت�صديق على النظام الأ�سا�سي
للهيئة الق�ضائية االقت�صادية
مل��ج��ل�����س ال����ت����ع����اون اخل��ل��ي��ج��ي،
امل����راف����ق ل��ل��م��ر���س��وم رق����م ()25
ل�����س��ن��ة  ،2018وق�������رر جم��ل�����س
ال���ن���واب امل���واف���ق���ة ع��ل��ي��ه ب�صفة
ن��ه��ائ��ي��ة و�إح���ال���ت���ه �إل����ى جمل�س
ال�شورى ،ثم نوق�ش تقرير جلنة

ال�������ش����ؤون اخل���ارج���ي���ة وال���دف���اع
والأم������ن ال���وط���ن���ي ،ب��خ�����ص��و���ص
م�����ش��روع ق��ان��ون ب��ت��ع��دي��ل بع�ض
�أح���ك���ام ق���ان���ون امل������رور ال�����ص��ادر
بالقانون رقم ( )23ل�سنة ،2014
امل���راف���ق ل��ل��م��ر���س��وم رق����م ()31
ل�سنة  ،2018وت��ق��ررت املوافقة
عليه ب�صفة نهائية و�إحالته �إلى
جمل�س ال�شورى.
وب���ع���ده���ا ن��وق�����ش ت��ق��ري��ر جلنة
ال�����ش���ؤون امل��ال��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
ب���خ�������ص���و����ص م���������ش����روع ق���ان���ون
بتعديل امل��ادة ( )24من املر�سوم
بقانون رق��م ( )39ل�سنة 2002
ب�����ش���أن امليزانية ال��ع��ام��ة ،وتقرر
رف�ض تو�صية اللجنة واملوافقة
ع��ل��ى امل�������ش���روع ب���ق���ان���ون ب�صفة
ن��ه��ائ��ي��ة و�إح���ال���ت���ه �إل����ى جمل�س
ال�����ش��ورى ،كما ت��ق��ررت املوافقة
ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ة جل��ن��ة ال�������ش����ؤون

اخل���ارج���ي���ة وال�����دف�����اع والأم������ن
ال���وط���ن���ي ،ب��خ�����ص��و���ص م�����ش��روع
ق��ان��ون بتعديل امل���ادة ( )31من
القانون رق��م ( )15ل�سنة 2007
ب�����ش���أن امل���واد امل��خ��دِّرة وامل���ؤث��رات
العقلية برف�ضه من حيث املبد�أ
و�إحالته �إلى جمل�س ال�شورى.
ون��وق�����ش ب��ع��ده��ا ت��ق��ري��ر اللجنة
ب���خ�������ص���و����ص م���������ش����روع ق���ان���ون
بتعديل امل��ادة ( )105من قانون
ق�����وات الأم������ن ال����ع����ام ،ال�����ص��ادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة
 ،1982امل���راف���ق ل��ل��م��ر���س��وم رق��م
( )42ل�����س��ن��ة  ،2016وت���ق���ررت
املوافقة على �إعادته �إلى اللجنة
مل��زي��د م���ن ال���درا����س���ة ب��ن��اء على
طلب مقررها.
وكذلك الأمر ب�ش�أن تقرير جلنة
اخل���دم���ات ،بخ�صو�ص م�شروع

ق��ان��ون بتعديل امل���ادة ( )43من
قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت
ال�ت�ق��اع��د ل���ض�ب��اط و�أف � ��راد ق��وة
دف���اع ال��ب��ح��ري��ن والأم����ن ال��ع��ام،
ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم ب��ق��ان��ون رقم
( )11ل�سنة  ،1976تقررت �إعادته
�إل��ى اللجنة ملزيد من الدرا�سة
بنا ًء على طلب رئي�سها.
ث�����م ن����وق���������ش ت����ق����ري����ر ال��ل��ج��ن��ة
ب���خ�������ص���و����ص م���������ش����روع ق���ان���ون
بتعديل املادة ( )77من القانون
رق���م ( )13ل�����س��ن��ة  1975ب�����ش���أن
ت��ن��ظ��ي��م م���ع���ا����ش���ات وم����ك����اف�����آت
ال���ت���ق���اع���د مل���وظ���ف���ي احل���ك���وم���ة،
وت���ق���ررت �إع����ادت����ه �إل����ى اللجنة
مل��زي��د م���ن ال���درا����س���ة ب���ن���ا ًء على
ط���ل���ب م����ق����رره����ا .ك���م���ا ن��وق�����ش
ت���ق���ري���ر ال���ل���ج���ن���ة ب��خ�����ص��و���ص
م�����ش��روع ق���ان���ون ب��ت��ع��دي��ل امل���ادة
( )144م����ن ق����ان����ون ال���ت����أم�ي�ن

االج��ت��م��اع��ي ال�����ص��ادر ب��امل��ر���س��وم
بقانون رق��م ( )24ل�سنة ،1976
وتقررت �إعادته �إلى اللجنة ملدة
�أ�سبوعني ملزيد من الدرا�سة بنا ًء
على طلب مقررها.
وك���ذل���ك �إع�����ادة م�����ش��روع ق��ان��ون
ب��ت��ع��دي��ل بع�ض �أح���ك���ام امل��ر���س��وم
ب��ق��ان��ون رق��م ( )20ل�سنة 2002
ب�����ش���أن تنظيم �صيد وا�ستغالل
وح��م��اي��ة ال��ث�روة ال��ب��ح��ري��ة �إل��ى
اللجنة ملزيد من الدرا�سة بناء
على طلب رئي�سها.
وب�������ش����أن ت��ق��ري��ر جل��ن��ة امل���راف���ق
ال���ع���ام���ة وال���ب���ي���ئ���ة ب��خ�����ص��و���ص
م�شروع قانون بالت�صديق على
ال�ب�روت���وك���ول امل����ع����دِّل وامل��ك�� ِّم��ل
الت���ف���اق���ي���ة اخل����دم����ات اجل���وي���ة
ب�ي�ن ح��ك��وم��ة مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن
وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة ال��ف��ل��ب�ين،
املو َّقع بني البلدين يف � 13أبريل
 ،2017امل���راف���ق ل��ل��م��ر���س��وم رق��م
( )20ل�سنة  ،2018تقررت �إعادته
�إل��ى اللجنة ملزيد م��ن الدرا�سة
ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ط��ل��ب رئي�سها .فيما
حني تقرر رف�ض تو�صية اللجنة
ب���خ�������ص���و����ص اق����ت����راح ب���ق���ان���ون
ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����ض �أح����ك����ام ق��ان��ون
ال���ب���ل���دي���ات ال�������ص���ادر ب��امل��ر���س��وم
بقانون رق��م ( )35ل�سنة ،2001
واملوافقة على االق�تراح بقانون
و�إحالته �إلى احلكومة.

يف اجتماع اجتماع خدمات ال�شورى اال�ستثنائي لتعديل قانون التقاعد:
ا�شرتاط موافقة رئي�س الوزراء على � ِّأي قرار ت�صدره الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي
ناق�شت جلنة اخلدمات مبجل�س
ال���������ش����ورى خ���ل��ال اج���ت���م���اع���ه���ا
اال����س���ت���ث���ن���ائ���ي امل���ن���ع���ق���د �أم�������س
الثالثاء ،برئا�سة الدكتورة جهاد
عبداهلل الفا�ضل رئي�س اللجنة،
و�ضع ا�ستدراك بتقرير اللجنة
ب�����ش���أن م�����ش��روع ق��ان��ون بتعديل
بع�ض �أح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م ()3
ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة
ل��ل��ت���أم�ين االج��ت��م��اع��ي ،امل��راف��ق
للمر�سوم رقم ( )33ل�سنة .2018
وق�����ررت ال��ل��ج��ن��ة �إج�����راء تنقيح
ب��ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة بحيث يجري
ا� �ش�تراط اع�ت�م��اد �أيِّ ق ��رار من
ال�صالحيات اجلديدة للهيئة.
وق����ال����ت رئ���ي�������س���ة ال���ل���ج���ن���ة �إن����ه
ومب����وج����ب م�������ش���روع ال��ت��ع��دي��ل

اجل����دي����د ف���ق���د ج�����رى اع���ت���م���اد
�ضمانة مهمة تتمثل يف �إج���ازة
�سمو رئي�س ال����وزراء لأيِّ ق��رار
تتخذه الهيئة العامة للت�أمني
االج���ت���م���اع���ي ،وب��خ��ا���ص��ة فيما
يتعلق ب���ق���رارات حت��دي��د ن�سبة
ا���ش�تراك��ات ال��ت��ق��اع��د ،وحت��دي��د
م��دة احت�ساب متو�سط الراتب

�أو الأج����ر ال���ذي ي��ت��م ب��ن��اء عليه
ت�����س��وي��ة امل���ع���ا����ش ،وت��ق��ري��ر منح
زي�����ادة ���س��ن��وي��ة ع��ل��ى امل��ع��ا���ش �أو
و ْقفِها ،ويف حالة منحها حتديد
ن�����س��ب��ت��ه��ا و����ض���واب���ط���ه���ا واحل����د
الأق�����ص��ى مل���دة م��ن��ح��ه��ا والأح����د
الأع���ل���ى ل��ل��م��ع��ا���ش ال�����ذي مُت��ن��ح
بناء عليه ،وحتديد املدة امل�ؤهِّلة

ال���س��ت��ح��ق��اق امل���ع���ا����ش ،وت��ق��ري��ر
ال�سماح ب�ضم م��دد افرتا�ضية
من عدمه ،ويف حالة ال�سماح بها
حتديد طريقة احت�ساب تكلفة
�ضمها و�آلية �سدادها.
و�أك�������دت �أن ه����ذا ال��ت��ع��دي��ل ي���أت��ي
من�سجمًا مع قوانني �أخرى معمول
ب��ه��ا ،مثلما ين�ص ق��ان��ون اخلدمة

امل���دن���ي���ة يف امل�������ادة ( )15ع���ل���ى �أن
«حت��دَّد الرواتب واملزايا الوظيفية
و���ض��واب��ط ا�ستحقاقها ب��ق��رار من
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ب��ن��ا ًء على
اقرتاح ديوان اخلدمة املدنية».
ولفتت �إلى �أن التعديل اجلديد
����س���يُ���خ���� ِ���ض���ع ق�����������رارات ال��ه��ي��ئ��ة
ل���ل���ح���وك���م���ة م����ن ����س���م���و رئ��ي�����س
الوزراء وما ميثله �شخ�ص �سموه
من حر�ص ورعاية �أبوية ل�شعب
مملكة البحرين و�سعيه امل�ستمر
لأنْ ي���ك���ون ح��ا���ض��ر امل��واط��ن�ين
مزدهراً.
وق������د ج������اء ال���ت���ن���ق���ي���ح ب��ت��ق��ري��ر
ال���ل���ج���ن���ة ل���ع���ر����ض���ه ب��اجل��ل�����س��ة
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مل��ج��ل�����س ال�����ش��ورى
اليوم الأرب��ع��اء �إدراك���اً للأهمية

ال��ق�����ص��وى مل��ح��ت��وى م�����ش��روع��ي
ال����ق����ان����ون��ي�ن ول����ل����م����وازن����ة ب�ين
ح��ق ال���دول���ة يف ا���س��ت��دام��ة عمر
ال�صناديق التقاعدية و�ضمان
ا���س��ت��م��رار عملها ب��ك��ف��اءة ،وب�ين
احل����ر�����ص ع���ل���ى احل����ف����اظ ع��ل��ى
ح���ق���وق امل���وظ���ف�ي�ن ال��ت��ق��اع��دي��ة
ب��ل�ا ان���ت���ق���ا����ص ،و�إن ال��ت��ن��ق��ي��ح
ب��ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ج���اء م��ت��وخ��ي��اً
امل�������ص���ل���ح���ة ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا،
وم���راع���ي���ا مل��ق��ت�����ض��ي��ات امل��رح��ل��ة
االق���ت�������ص���ادي���ة ال����راه����ن����ة ،وم���ا
تتطلبه م��ن اجلميع ب���أن يكون
يف م���وق���ع امل�����س���ؤول��ي��ة ال��واع��ي��ة
ليتخذ ق��رارات تخدم البحرين
وحتافظ على �أمنها االجتماعي
وا�ستقرارها االقت�صادي.

