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و�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمني ورئي�سا جمل�سي ال�سورى 

والنواب يف حفل افتتاح دور النعقاد الرابع من الف�سل الت�رشيعي الثاين 
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قصة هذا الكتاب
اأحد  يف  الناخبني  من  عدد  وبني  بيني  دار  2006م؛  عام  النيابية  النتخابات  اإبّان 

ي�سفونه  كانوا  حيث  2006م،   -2002 النيابي  املجل�س  اأداء  حول  نقا�س  املجال�س 

بالق�سور ال�سديد وعدم مالءمته لطموح الناخبني وما اإىل ذلك من اأمور، فاأو�سحت 

لهم اإن الو�سف على اإطالقه – هكذا - ل يخلو من التجني الظاهرة اأغرا�سه اخلفية، 

عّدة  لهم  اأو�سحت  ثم  النتخابي.  وال�ستحقاق  املناف�سة  موعد  اقرتب  كلما  خا�سة 

اأمور. 

�أواًل: ل ميكن القبول بالقول اأن كل هذا احلراك ال�سيا�سي والجتماعي الذي اأحدثه 

هناك  �سيء!  اأي  عنه  ي�سفر  ومل  نتيجة،  بال  كان  البحرين؛  مملكة  يف  النيابي  املجل�س 

اأعداد من القرتاحات بقانون التي رفعها النواب و�سدرت بها قوانني �سارت نافذة يف 

الدولة وع�رشات – ورمبا مئات - من القرتاحات برغبة التي وافقت عليها احلكومة 

واأخذت طريقها للتنفيذ، وهنالك اأ�سئلة وجلان حتقيق وا�ستجوابات اأ�سلحت اإعوجاجاً 

واأوقفت ف�ساداً لي�س من ال�سحيح اإخفاوؤها وت�سدير امل�سهد النيابي باأنه خاٍل من الإجناز، 

�سفر يف �سفر. 

ثانيًا: قناعتي باأن الوعي اجلمعي – �سواء كان ب�سكل طبيعي اأو بفعل فاعل – قد مت 

توجيهه لقيا�س اأداء النواب على اأ�سا�س خدماتهم وم�ساعداتهم وعملهم )البلدي( يف 

دوائرهم اأكرث من توجيهه للقيا�س وفق عملهم واأدائهم الت�رشيعي والرقابي داخل القّبة 

الربملانية بح�سب ما بّينه وحّدده الد�ستور والقانون لهم من مهام . 

كانوا  ممن  احل�سور  على  عر�ست  اإمنا  فقط  اإن�سائية  كلمات  اآن��ذاك  رّدي  يكن  مل 

يحاورونني بع�س الإجنازات التي – ل اأبالغ – اإن قلت قد ا�ستقطبت اهتمامهم واأي�ساً 

اأغلب الذين  ا�ستغرابهم كاأمنا كانوا ي�سمعون بها للمّرة الأوىل، حالهم يف ذلك حال 

اأحتدث معهم عن جمل�س النواب ممن ليذكرون للمجل�س اإجنازات، واإذا �سئنا الدقة 

اأن  طاملا  اأحكامهم  والإن�ساف يف  العدالة  يبتعدون عن  ما  غالباً  وبالتايل  ليعرفونها، 

اأن  النجاحات يف طي جهلهم. وذلك ف�ساًل عن  بينما  بالهم  التي يف  الإخفاقات هي 

اأمنيات وحماربة توجهات  اأو كتاباتهم عن املجل�س �سوى  اأحاديثهم  اآخرين لجتد يف 
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واأرقام  ومعلومات  بيانات  على  مبنية  حقيقية  تقييمات  فيها  جتد  اأن  من  اأكرث  معينة 

واإح�سائيات تعك�س الواقع وتعرّب عنه.

قررت حينذاك اأن ا�ستعر�س يف عمودي ال�سحفي )را�سد( بجريدة اأخبار اخلليج 

بع�س اإجنازات جمل�س النواب يف ف�سله الت�رشيعي 2002-2006م. وبالفعل ن�رشت 

ثمان حلقات ت�سمنت توثيقاً ملعلومات عن اأعمال حققها املجل�س يف جمالت تتعلق 

بتح�سني امل�ستوى املعي�سي، كالإ�سكان والتقاعد وتعديل كوادر وظيفية واإن�ساء �سناديق 

ال�سمان الجتماعي واحتياطي الأجيال القادمة والنفقة.

ونظراً ملا اأحدثته تلك احللقات الثمان املوثقة من �سدى طيباً لدى من تهمهم م�ساألة 

تكوين اآرائهم وت�سكيل قناعاتهم وفقاً للبيانات واملعلومات والأرقام، فقد قررت تطوير 

وتوثيق  ر�سد  وا�ستمرار  2002-2006م  الأول  الت�رشيعي  الف�سل  عن  احللقات  تلك 

اأ�سبح  حتى  2006-2010م  الثاين  الت�رشيعي  ف�سله  يف  النيابي  للمجل�س  الإجنازات 

الف�سل - ملفاً كبرياً ومرجعاً حيوياً ي�سمل بع�س اأهم تلك الإجنازات  نهاية هذا  – عند 
لهذه التجربة الربملانية الوليدة، رمبا هي غري معروفة اأو مر�سودة لعموم النا�س . راأيت 

يف  وبعملي  ال�سحفية  مبهنتي  تتعلق  اأدبية  وم�سوؤولية  وطني  جتاه  التزام  من  انطالقاً 

جمل�س النواب اأن اأن�رشها يف كتاب يحمل عنوان »من ح�ساد الف�سلني« وذلك تيمناً 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�رشة  اأطلقها  التي  الت�سمية  بذات 

الثاين يف خطابه  الت�رشيعي  الف�سل  الرابع من  املفدى على دور النعقاد  البالد  عاهل 

ال�سامي اإيذاناً بافتتاحه .

والتقدير،  بالحرتام  حتظى  العامل  بلدان  جميع  يف  الوطنية  الإجنازات  اإن  ختاماً؛ 

ويكون لها �سبق الت�سجيع والتحفيز، ولعّل جمل�س النواب هو اأحد هذه الإجنازات 

الوطنية لقيادتنا الر�سيدة التي جعلت من البحرين اليوم بالتاأكيد هي غري البحرين قبل 

عام 2002م مهما حاول البع�س التقليل من �ساأن الإجناز.
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منهج الكتاب 
تخ�سع  ن�سبية  اأ�سياء  فهي  اأ�سقفها،  وتتغري  م�ستوياتها  يف  تتفاوت  الطموحات 

للتقديرات والتوقعات. ولذلك يف هذا الكتاب ل اأرفع من �سقف اإجناز واأداء جمل�س 

النواب، ول اأحاول اأن اأمتدح فيه اأو اأدافع عن نّوابه، لكن مقت�سيات العدالة والإن�ساف 

حتّتم األن�سقط منه، وعلينا التقييم ور�سد الإجناز وفق اأدوار النواب ومهامهم املفرت�سة 

واأدواتهم املتاحة، املن�سو�س عليها د�ستورياً وقانونياً!! 

ماّدة هذا الكتاب لي�ست راأياً اأو كالماً مر�ساًل، بل هي عر�س معلوماتي موثق جمّرد 

توثيقها. وقد اخرتت  املعلومات وي�سّوه  قّوة  ينق�س من  قد  تعقيب  اأو  تعليق  اأي  من 

النواب يف حتقيق  ا�ستخدمها  التي  املجالت والأدوات  اأنواع فقط من  ثالثة  للر�سد 

براجمهم واإجنازاتهم خالل الف�سلني الت�رشيعيني الأول والثاين 2002-2010م، وهذه 

الأنواع هي:

بناء  امل�ساغة  اأو  املوقرة  احلكومة  من  املرفوعة  �سواء  القوانني،  م�رشوعات  �أواًل: 

املخت�سة  للجان  اإحالتها  وا�ستكملت  ال�سورى.  جمل�س  من  بقانون  اقرتاحات  على 

ورفعها  النيابي  املجل�س  جل�سات  يف  وعر�سها  بها  املتعلقة  التقارير  واإعداد  ودرا�ستها 

جاللة  واأ�سدرها  والقانون  الد�ستور  يف  املقررة  الإجراءات  ح�سب  ال�سورى  ملجل�س 

امللك املفدى. 

ثانيًا: القرتاحات بقانون التي رفعها ال�سادة النواب اإىل احلكومة املوقرة، واأعادت 

�سياغتها واإحالتها للمجل�س كم�رشوعات قوانني لتاأخذ الإجراءات املقررة يف الد�ستور 

والقانون واأ�سدرها جاللة امللك املفدى. 

ثالثًا: القرتاحات برغبة التي رفعها ال�سادة النواب اإىل احلكومة املوقرة التي قامت 

بالرد عليها، اإما باملوافقة ال�رشيحة اأو ال�سمنية.

اأي اأن مادة هذا الكتاب قوامها القوانني التي �سدرت واأ�سبحت نافذة يف املجتمع 

والقرتاحات برغبة التي مت الردعليها واأخذت اأو �ستاأخذ طريقها للتنفيذ. وذلك بح�سب 

املرا�سالت والتواريخ املوثقة. وبلغ جمموعها )341( قانوناً واقرتاحاً برغبة.
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وقد قمت باختيار وت�سنيف هذه الإجنازات يف �سبعة ع�رشة جماًل ، حر�ست اأن 

تكون ذات اأهمية يف معي�سة املواطنني وحت�سني م�ستوياتهم، واأعطيت لكل جمال ت�سمية 

خا�سة به، رتبتها اأبجدياً، وهي: اأ�رشيات، اإ�سكانيات، بيئيات، تخفي�سات، تعليميات، 

تقاعديات، زيادات وم�ساعدات، �سياحيات واإعالميات، �سبابيات، �سحيات، �سناديق، 

طرق ومرافق عامة، عماليات، ق�سائيات وعقوبات، كوادر، معوقني وذوي احتياجات 

خا�سة. و رتبت مو�سوعات كل جمال بح�سب اأقدمية تاريخ رفعه اأو اإحالته .

برفد  تتعلق  التي  القوانني  مل�رشوعات  هاماً  جماًل  الدرا�سة  هذه  يف  اأفردت  كما   

م�سرية جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والبالغ عددها )24( قانوناً، بحثها جمل�سي 

ال�سورى والنواب و�سدرت كقوانني ت�سّب يف م�سلحة التعاون والتكامل اخلليجي.

اأ�سري اإىل اأن هذا الكتاب مل يتطّرق اإىل م�رشوعات  اأن   ومن املهم يف هذا املقام 

القوانني املتبقية قي مكتب املجل�س اأو جلانه ، ومل يعر�س القرتاحات برغبة التي مل 

يجر رفعها اإىل احلكومة املوقرة ، وكذلك القرتاحات برغبة التي مل ياأت الرد ب�ساأنها 

حتى انتهاء الف�سل الت�رشيعي الثاين . كما اأن ما احتواه هذا الكتاب يف طياته لي�ست 

اأو ما قامت به ال�سلطة الت�رشيعية خالل الف�سلني ال�سابقني،  كل الإجنازات الت�رشيعية 

التحقيق  وجلان  املوؤقتة  واللجان  كالأ�سئلة  اأخ��رى  ورقابية  ت�رشيعية  اأدوات  فهنالك 

وال�ستجوابات اأمتنى اأن نتمكن اأو يتمكن غريي من الباحثني واملهتمني بتوثيقها وبيان 

نتائجها يف درا�سات منف�سلة لأنني ف�سلت هنا اأن يكون عر�سي ملو�سوعات مت�س حياة 

بال�سئون  املتعلقة  والأدوات  للت�رشيعات  الإ�سارة  مبا�رشة، ومن غري  ب�سورة  املواطنني 

ال�سيا�سية بني ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية، رغم ما لتلك الأدوات من اأهمية اأي�ساً .

 ويف اخلتام لي�سعني اإّل اأن اأرفع �سكري وتقديري ل�ساحب املعايل ال�سيد خليفة 

بن اأحمد الظهراين رئي�س جمل�س النواب و�سعادة ال�سيد غامن ف�سل البوعينني النائب 

الأول للرئي�س و�سعادة الدكتور �سالح علي حممد النائب الثاين للرئي�س، على دعمهم 

وت�سجيعهم لإ�سدار هذا الكتاب الذي اآمل اأن يكون مبثابة الوثيقة الهامة يف التاريخ 

الربملاين ململكتنا العزيزة.
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ال�سيخ اإبراهيم حممد احلادي

ال�سيد عبداهلل جميد العايل

د. جا�سم ح�سني علي

ال�سيخ ح�سن علي �سلطان

خمي�س حمد الرميحي

نواب الفصل التشريعي الثاني
2006-2010م
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د. �سامي علي قمرب

عبداجلليل خليل اإبراهيم

د. عبدالعزيز ح�سن اأبل

د. علي اأحمد عبداهلل

حممد جميل اجلمري

�سامي حم�سن البحريي

عبداحل�سني اأحمد املتغوي

د. عبداللطيف اأحمد ال�سيخ

ال�سيخ علي �سلمان اأحمد

ال�سيخ حممد خالد اإبراهيم

عادل عبدالرحمن الع�سومي

عبداحلليم عبداهلل مراد

عبداهلل خلف الدو�رشي

عي�سى اأحمد اأبو الفتح

حممد يو�سف مزعل

ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة

عبدالرحمن را�سد بوجميد

د. عبدعلي حممد ح�سن

لطيفة حممد القعود

نا�رش عبداهلل الف�سالة
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تسع عشرة أسريات
الأوىل: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 23 مار�س 2003م م�شروع 

ق�نون ب�س�أن الفح�ص الطبي للمقبلني على الزواج من اجلن�سني املرافق للمر�سوم 

على  للمقبلني  طبي  اإجراء فح�س  اأهمية  تنبع  2003 حيث  ل�سنة   )21( رقم  امللكي 

الزواج من اجلن�سني من �رشورة احلد من انت�سار بع�س الأمرا�س الوراثية واملعدية يف 

املجتمع وجتنب الكثري من امل�سكالت ال�سحية امل�ستقبلية، واحلّد من الكلفة القت�سادية 

املعدية.  والأمرا�س  الوراثية  الأمرا�س  تف�سي  عن  الناجمة  الجتماعية  والنعكا�سات 

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )11( 

ل�سنة 2004 ب�ساأن الفح�س الطبي للمقبلني على الزواج من اجلن�سني بتاريخ 22 يونيو 

2004م.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 اأبريل 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة لل�سم�ح ملدرب�ت �سي�قة ن�س�ء لتدريب الن�س�ء لل�سي�قة، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: د. �سعدي حممد عبداهلل، د.علي احمد عبداهلل، حممد خالد اإبراهيم. 

وذلك تلبية لرغبة �رشيحة كبرية من املواطنني ن�ساء ورجال تتعلق برفع احلرج عن كثري 

من الن�ساء الالتي يرغنب يف تعلم ال�سياقة ومينعهن املنع ال�رشعي واحلياء من اجللو�س 

القرتاح ح�سب  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  لهن.  اإىل جانب رجل غري حمرم 

ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2003م  مايو   28 بتاريخ  درم/485/33  رقم  اخلطاب 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2003م  اأكتوبر   28 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  �لثالثة: 

خم�لفة  له�  رر  تحُ اأن  دون  ب�ل�سي�قة  املنقبة  للمراأة  ال�سم�ح  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

مرورية، املقدم من �ساحب ال�سعادة النائب جا�سم اأحمد ال�سعيدي . باعتباره مطلبا 

�س حقهن  ملحا من فئات كبرية من �رشائح املجتمع ممن يرغنب يف ال�سياقة من دون اأن ميمُ

ال�رشعي يف النقاب، ف�ساًل عن وجود عري�سة موقعة من جمموعة كبرية من الن�س�اء 

املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب  بال�سياقة . وقد رّدت احلكومة  املنقبات يطالنب 
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امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2006م  اأبريل   29 بتاريخ  درم/532/33  رقم 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها �سمن �سوابط حمددة تتمثل يف �رشورة التزام املراأة املنقبة بتقدمي 

الرخ�سة لرجل الأمن لتمكينه من التحقق من �سخ�سيتها يف حالتي ال�ستباه وارتكاب 

اأية خمالفات مبا يكفل حتقيق التوازن بني ال�سماح لتلك الفئة بالقيادة وبني العتبارات 

الأمنية.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 31 مار�س 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن طلب تعيني �سرطي�ت للمرور اأ�سوة ببقية اأق�س�م ال�سرطة التي تديره� 

ال�سعيدي. وذلك بق�سد  اأحمد  ال�سيخ جا�سم بن  ال�سعادة  املقدم من �ساحب  ن�س�ء، 

حتقيق اخل�سو�سية للمراأة والحتفاظ بالأ�رشار الأ�رشية بعيداً عن الرجال ودرءاً ملن قد 

ت�سّول له نف�سه التحّر�س باملراأة وم�سايقتها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح 

اأر�سله  الذي  2004م  اأغ�سط�س   31 بتاريخ  درم/1289/33  رقم  اخلطاب  ح�سب 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وباأن التوجيهات قد �سدرت لوزارة الداخلية 

باتخاذ الإجراءات الالزمة لتعيني �رشطيات للمرور تنفيذاً لهذه الرغبة.

اخل�م�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 8 مار�س 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

اأ�سحاب  من  املقدم  العدل،  بوزارة  املح�كم  عن  الأحداث  حمكمة  لف�سل  برغبة 

ح�سني  يو�سف  اإبراهيم،  خالد  حممد  الدو�رشي،  خلف  عبداهلل  النواب:  ال�سعادة 

الهرمي، عبدالعزيز عبداهلل املو�سى، الدكتور علي اأحمد عبداهلل. وذلك للبعد باحلدث 

والطفل عن نطاق املحاكم اجلنائية احلالية لكونها مكاناً للمجرمني واملتهمني البالغني، 

واإن اختالط احلدث بهم قد يخلق جمرماً �سغرياً وي�سكل انتهاكاً حلقوق الطفل. وقد 

رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1610/33 بتاريخ 11 

اأكتوبر 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتخ�سي�س قاعة 

ملحكمة الأحداث بعيدة عن مقر املحاكم اجلنائية الأخرى.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  مايو   15 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 
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اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن �سم�ن حقوق امل�سنني، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

الدكتورعبد اللطيف اأحمد ال�سيخ، الدكتور �سالح علي حممد، الدكتور علي اأحمد 

عبد اهلل، حممد خالد اإبراهيم، الدكتور �سامي علي قمرب. وي�ستهدف القرتاح حماية 

تمُر�سد  للم�سنني  الوطنية  اللجنة  واإن�ساء  لهم  الالزمة  الرعاية  وتوفري  امل�سنني  �رشيحة 

تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  اأن�سطتها  ملمار�سة  العامة  امليزانية  يف  الالزم  املايل  العتماد  لها 

موؤ�س�سات رعاية امل�سنني. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر 

23 دي�سمرب  2009 ب�ساأن حقوق امل�سنني بتاريخ  بهذا القرتاح قانون رقم )58( ل�سنة 

2009م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  فرباير   27 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

من  املقدم  الإنرتنت،  ومق�هي  حمالت  على  �سوابط  و�سع  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

نا�رش  اإبراهيم،  خالد  عبداهلل، حممد  اأحمد  الدكتورعلي  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

عبداهلل الف�سالة، اإبراهيم حممد احلادي، الدكتور �سامي علي قمرب. وذلك بق�سد اتخاذ 

اإجراءات متنع الو�سول للمواقع الإباحية واإزالة الكبائن املغلقة وعدم ال�سماح لالأطفال 

ال�سغار ارتياد هذه املحالت. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/876/33 بتاريخ 31مايو 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها وباأنه مت توجيه وزارة �سوؤون البلديات والزراعة للتن�سيق مع املجال�س البلدية 

2006م ب�ساأن  لإ�سدار قرارات مماثلة لقرار املجل�س البلدي بالعا�سمة رقم )7( ل�سنة 

�سوابط وا�سرتاطات عمل مقاهي النرتنت. وكذلك توجيه وزارة الإعالم للتن�سيق مع 

ال�رشكات املعنية بتقدمي خدمات النرتنت على اتخاذ الإجراءات التقنية الكفيلة بعدم 

الو�سول اإىل املواقع امل�سبوهة واملخّلة لالآداب وتكثيف مراقبتها.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  اأبريل   3 بتاريخ  النواب  جمل�س  رف��ع  الث�منة: 

اإعف�ء زوجة املواطن البحريني )غري البحرينية( من جميع  اقرتاحً� برغبة ب�س�أن 

الزوجة  مع�ملة  تع�مل  واأن  ال�سحة  وزارة  تقدمه�  التي  ال�سحية  اخلدم�ت  ر�سوم 

البحرينية من حيث العالج يف امل�ست�سفي�ت والعي�دات واملراكز ال�سحية الت�بعة 

بو�سندل،  حممد  اإبراهيم  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  ال�سحة،  لوزارة 
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الدو�رشي،  خلف  عبداهلل  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  م��راد،  عبداهلل  عبداحلليم 

اإبراهيم. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم  حممد خالد 

درم/1983/33 بتاريخ 30 اأكتوبر 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها على القرتاح وباأنه �سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك.

الت��سعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 10 اأبريل 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

وحمالت  الداخلية  املالب�ص  ببيع  املخت�سة  التج�رية  املحالت  اإلزام  ب�س�أن  برغبة 

لطيفة  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  �سيدات،  بتوظيف  الن�س�ئية  اخلي�طة 

عبدالرحمن  الدو�رشي،  �سامل  ح�سن  الع�سومي،  عبدالرحمن  عادل  القعود،  حممد 

را�سد بوجميد، خمي�س حمد الرميحي. وذلك مراعاة خل�سو�سياتهن واملحافظة على 

ح�سب  القرتاح  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  الإ�سالمية.  ال�رشيعة  تعاليم  تطبيق 

�ساحب  اأر�سله  الذي  2007م  اأغ�سط�س   27 بتاريخ  درم/1364/33  رقم  اخلطاب 

اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

بو�سع  املعنية  اجلهات  وتكليف  الق��رتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س 

الن�ساء يف  الزبائن من  التي تقوم بخدمة  بالأق�سام  الآليات الالزمة لتوظيف �سيدات 

تلك املحاّلت.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  اأبريل   24 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع��سرة: 

العم�ل  واأنظمة لعالج م�سكلة �سكن  اآلي�ت  ب�س�أن و�سع  الأول:  اقرتاحني برغبة، 

ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  البحرينية  الأ�سر  ت�سكنه�  التي  املن�طق  يف  العزاب 

النواب: الدكتور علي اأحمد عبداهلل، نا�رش عبداهلل الف�سالة، اإبراهيم حممد احلادي، 

ب�س�أن  والث�ين:  ال�سيخ.  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  حممد،  علي  �سالح  الدكتور 

مملكة  يف  ال�سن�عية  املن�طق  جميع  يف  العزاب  الأج�نب  للعم�ل  �سكن  تخ�سي�ص 

البحرين، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: غامن ف�سل البوعينني، �سامي حم�سن 

البحريي، عبداحلليم عبداهلل مراد، حمد خليل املهندي، عي�سى اأحمد اأبو الفتح. وذلك 

الوافدة يف  العمالة  ت�سببها  التي  بق�سد و�سع حد للم�سكالت الجتماعية والأخالقية 

ون�رشهم  البحرينية  للعائالت  وم�سايقتهم  القدمية،  ال�سعبية  وبخا�سة  ال�سكنية  املناطق 
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رّدت  وقد  ال�سناعية.  للمناطق  نقلهم  واأهمية  املجتمع  على  غريبة  وظواهر  عادات 

احلكومة املوقرة على القرتاحني ح�سب اخلطاب رقم درم/94/33 بتاريخ 21 يناير 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2009م الذي 

جلنة  ت�سكيل  مت  وباأنه  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س 

فنية من الوزارات املعنية لدرا�سة هذه الظاهرة وو�سع الآليات الالزمة لتنظيم �سكن 

العمال العزاب الأجانب على املدى الق�سري والبعيد، والعمل على اإ�سدار قانون بهذا 

اخل�سو�س بالإ�سافة اإىل توجيه البلديات لتكثيف التفتي�س امليداين مل�ساكن العّمال يف 

خمتلف املناطق للتاأكد من مدى مطابقة تلك امل�ساكن لال�سرتاطات التنظيمية الالزمة.

املوقرة  اإىل احلكومة  2007م  مايو   8 بتاريخ  النواب  احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س 

الزوجة  مع�ملة  البحرينية  غري  البحريني  زوجة  مع�ملة  ب�س�أن  بق�نون  اقرتاحً� 

من  املقدم  م�لية،  ر�سوم�  ت�ستويف  التي  احلكومية  املع�مالت  كل  يف  البحرينية 

اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  ح�سن،  حممد  عبدعلي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

يو�سف  حممد  ال�سرتي،  ح�سن  حيدر  ال�سيد  الديري،  علي  حمزة  ال�سيخ  املوؤمن، 

مزعل. وي�ستهدف القرتاح م�ساواة زوجة البحريني غري البحرينية بالزوجة البحرينية 

يف كل املعامالت احلكومية التي ت�ستويف ر�سوماً مالية، وكذلك التخفيف من الأعباء 

دورة  ا�ستكمال  وبعد  البحرينية.  اجلن�سية  ب�رشف  حتظ  مل  التي  للزوجة  بالن�سبة  املالية 

 2009 ل�سنة  قانون رقم )35(  القرتاح  بهذا  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات 

ب�ساأن معاملة زوجة البحريني غري البحرينية معاملة الزوجة البحرينية يف كل ما يخ�س 

الر�سوم املقررة على اخلدمات احلكومية، بتاريخ 30 يونيو 2009م.

الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن م�س�واة املوظفة الع�سكرية ب�ملوظفة املدنية يف اإج�زة الو�سع 

اأ�سحاب  من  املقدم  الوف�ة،  واإج�زة  الر�س�عة  وفرتة  اليومية  الر�س�عة  و�س�ع�ت 

ال�سعادة النواب: الدكتور �سالح علي حممد، اإبراهيم حممد احلادي، نا�رش عبداهلل 

الف�سالة، حممد خالد اإبراهيم، الدكتور علي اأحمد عبداهلل. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

الذي  فرباير2008م   13 بتاريخ  درم/242/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  على 

اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل 
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جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وباأنه �سدرت التوجيهات اإىل وزارة الداخلية باإجراء 

1982 ب�ساأن قوات  التعديالت القانونية الالزمة على املر�سوم بقانون رقم )3( ل�سنة 

الأمن العام وفقاً لالإجراءات الد�ستورية.

الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 5 فرباير 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تخ�سي�ص �سكن موؤقت لالأرامل واملطلق�ت امل�سنني ومن ل ع�ئل 

ول �سكن له حلني احل�سول على اخلدمة الإ�سك�نية الدائمة، املقدم من �سعادة النائب 

عبداهلل خلف الدو�رشي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2008م  اأغ�سط�س   20 بتاريخ  درم/1573/33 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها وباأنه مت توجيه وزارة التنمية الجتماعية باإيواء الأرامل واملطلقات يف 

دور ال�سكن الجتماعية اخلا�سة التي ت�رشف عليها الوزارة بالإ�سافة اإىل اإدراج الأرامل 

واملطلقات �سمن الفئات التي ميكن اإيواوؤها يف ال�سقق الإ�سكانية املزمع اإن�ساوؤها حتت 

اإ�رشاف وزارة التنمية الجتماعية اإىل حني ح�سولهن على اخلدمة الإ�سكانية.

الرابعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن تعديل امل�دة )51( الفقرة )ج( اخل��سة ب�إج�زة الو�سع املقررة 

اإ�سدار ق�نون اخلدمة املدنية، املقدم  2006م ب�س�أن  للمراأة يف الق�نون )35( ل�سنة 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: جالل فريوز غلوم، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، 

ح�سن.  كاظم  جميل  ال�سيد  امل��رزوق،  اإبراهيم  خليل  املتغوي،  اأحمد  عبداحل�سني 

نح للموظفة ملدة )60(  وي�ستهدف القرتاح تعديل الن�س احلايل »اإجازة الو�سع: ومتمُ

نح للموظفة ملدة )60( يوماً  تبداأ من تاريخ الو�سع« ليكون »اإجازة الو�سع: ومتمُ يوماً 

اأن حت�سل عليها قبل  بناء على طلب من املوظفة  لها  الو�سع، ويجوز  تاريخ  تبداأ من 

التاريخ املقدر للو�سع مبدة ل تتجاوز خم�سة ع�رش يوماً« وذلك نظراً لأن الفرتة املقررة 

حالياً غري كافية حلاجة املراأة يف احلفاظ على �سالمتها والعناية بجنينها. وبعد ا�ستكمال 

ل�سنة   )40( رقم  قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة 

بالقانون رقم )35( ل�سنة  2009 بتعديل املادة )51( من قانون اخلدمة املدنية ال�سادر 

2006، بتاريخ 9 يوليو 2009م.
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يناير   21 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  اخل�م�سة 

2009م م�سروع ق�نون م�س�غ بن�ء على اقرتاح بق�نون من جمل�ص ال�سورى بتعديل 

بع�ص اأحك�م الق�نون رقم )34( ل�سنة 2005م ب�إن�س�ء �سندوق النفقة. حيث ياأتي 

تهرب  اأو  مماطلة  ب�سبب  تنفيذه  يتعذر  الذي  النفقة  حكم  تنفيذ  ل�سمان  التعديل  هذا 

فاإن  وعليه  اآخر  �سبب  لأي  اأو  اإقامته  معرفة حمل  لتعذر  اأو  عليه،  املحكوم  امتناع  اأو 

ال�سندوق �سيوؤمن �رشف النفقة ملن تقدم بدعوى بطلب تقرير نفقة، ومل يف�سل فيها 

وذلك بهدف حماية الأ�رش ولرفع املعاناة وحمايتها من العوز واحلاجة والت�ستت. وبعد 

ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )33( ل�سنة 

النفقة،  باإن�ساء �سندوق   2005 ل�سنة  رقم )34(  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2009

بتاريخ 30 يونيو 2009م.

ال�س�د�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 3 فرباير 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن قي�م احلكومة بعمل زي�رات �سحية اإىل بيوت امل�سنني ب�سكل 

ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  اجتم�عي�ت،  وم�سرف�ت  ممر�س�ت  قبل  من  دوري 

الدكتور  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب: 

بق�سد  اإبراهيم. وذلك  �سامي علي قمرب، حممد خالد  الدكتور  �سالح علي حممد، 

واإيجاد  الجتماعية،  وحالتهم  �سحتهم  على  والطمئنان  للم�سنني  بيتية  رعاية  اإيجاد 

املوقرة على  باأول. وقد رّدت احلكومة  اأوًل  تواجههم  التي  للم�ساكل  املنا�سبة  احللول 

القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2016/33 بتاريخ 8 نوفمرب2009م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

تهدف  ما  تلبي  امل�سنني  لفئة  خدمات  من  تقدميه  مايتم  باأن  تفيد  النواب  جمل�س  اإىل 

اإليه الرغبة، واأنه تلبية لهذه الرغبة فقد مت توجيه وزارتي ال�سحة والتنمية الجتماعية 

لتعزيز خدمات الوحدات املتنقلة العامة وخدمات الوحدات املتنقلة املتعلقة ب�سحة 

الفم والأ�سنان وخدمات �سحة املجتمع وتكثيف برنامج الزيارات املنزلية والعيادات 

التخ�س�سية لكبار ال�سن.

ال�س�بعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 24 مار�س 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اأجنبي من ر�سوم  اأبن�ء املراأة البحرينية املتزوجة من  اإعف�ء  اقرتاحً� برغبة ب�س�أن 
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احلكومية  املوؤ�س�س�ت  يف  الطبية  اخلدم�ت  ر�سوم  وب�لأخ�ص  املواطن  منه�  يعفى 

ومع�ملة اأبن�ء املراأة البحرينية املتزوجة من اأجنبي كبحرينيني يف ج�معة البحرين 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  البحرينية،  للحكومة  الت�بعة  واملع�هد 

الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، الدكتور �سالح علي 

حممد، الدكتور �سامي علي قمرب، اإبراهيم حممد احلادي. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1358/33 بتاريخ 15 يوليو 2009م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

لتخاذ  املعنية  اجلهات  توجيه  مت  وباأنه  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر 

الإجراءات الالزمة للتنفيذ. 

الث�منة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 1 اأبريل 2009م 

م�سروع ق�نون اأحك�م الأ�سرة )الق�سم الأول(، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )29( 

ل�سنة 2009م، وذلك ان�سجاماً مع ما اأوله الدين احلنيف والد�ستور من عناية لالأ�رشة، 

وبالنظر ملا تعانيه الكثري من الأ�رش من امل�ساكل بني الزوجني التي تهدد كيانها، ونظراً 

للحاجة امللحة اإىل وجود قواعد قانونية ماأخوذة من ال�رشع احلنيف لت�ساهم يف اإقامة 

الأ�رشة على اأ�س�س قوية �سليمة توؤمن ا�ستقرار املجتمع وتوطد اأركانه. وبعد ا�ستكمال 

2009م  ل�سنة   )19( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة 

باإ�سدار قانون اأحكام الأ�رشة )الق�سم الأول( بتاريخ 27 مايو 2009م.

الت��سعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

العزاب  الأج�نب  للعم�ل  م�س�كن  ب�إن�س�ء  احلكومة  مط�لبة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  ال�سكنية،  املن�طق  عن  بعيدًا 

حممد،  علي  �سالح  الدكتور  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  عبداهلل،  اأحمد 

امل�سايقات  جتنب  بق�سد  وذلك  احلادي.  حممد  اإبراهيم  قمرب،  علي  �سامي  الدكتور 

التي  العامة  للخدمات  ومزاحمتهم  البحرينية  للعوائل  الأجنبية  العمالة  ت�سببها  التي 

تقدمها الدولة للمواطنني وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/1863/33 بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 
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 )24( رقم  باملر�سوم  ال�سادر  البحرين  ململكة  ال�سرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  باأن  فيه 

ل�سنة 2008م قد حّدد املناطق التي ميكن اإن�ساء مناطق ل�سكن العمال فيها خارج املناطق 

ال�سكنية، واأن احلكومة يف �سدد اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تكفل اإيجاد احللول 

املنا�سبة لهذه امل�سكلة، و�سيتم ال�سماح ببناء م�ساكن عمالية يف املناطق ال�سناعية غري 

احلكومية.
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إسكانيات
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أربع وثالثون إسكانيات 

الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 18 فرباير 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاح� 

برغبة لإن�س�ء وحدات �سكنية ب�ملح�فظة اجلنوبية وتخ�سي�ص امليزاني�ت الالزمة 

لذلك، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حمد خليل املهندي، عادل عبدالرحمن 

اإبراهيم الكعبي، حممد فيحان الدو�رشي. وذلك  املعاودة، على حممد مطر، حممد 

بق�سد تخ�سي�س ق�سائم ووحدات �سكنية تمُوزع على القاطنني يف املحافظة اجلنوبية. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1120/33 

بتاريخ 15 نوفمرب 2003م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اأعدت  اأنها قد  فيه  بينت  النواب  الوزراء املوقر اإىل جمل�س  اآل خليفة رئي�س جمل�س 

وحدات  واأن�ساأت  ال�رشقي  بالرفاع  جديدة  �سكنية  وحدات  لإن�ساء  تف�سيلياً  خمططاً 

اأخرى يف قرى املحافظة ومناطقها املختلفة ومتت دعوة �رشكات ا�ست�سارية متخ�س�سة 

يف  جديدة  مدينة  �سمنها  ومن  باململكة  جديدة  مدن  لإن�ساء  املنا�سبة  املواقع  لتحديد 

املحافظة اجلنوبية.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 11مايو2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن �سرف عالوة ا�ستئج�ر م�سكن لذوي الدخل املحدود ملن جت�وزت مدد 

انتظ�رهم خم�ص �سنوات على ق�ئمة وزارة الأ�سغ�ل والإ�سك�ن. املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: اأحمد عبداهلل حاجي، جهاد ح�سن بوكمال، جا�سم اأحمد ال�سعيدي، 

عبدالعزيز عبداهلل املو�سى. وذلك بق�سد الإ�سهام يف حل امل�سكلة التي يعاين منها �رشيحة 

كبرية من املواطنني وخا�سة بالن�سبة لطلبات الوحدات ال�سكنية التي ت�ستغرق فرتة النتظار 

حوايل من )12( اإىل )15( �سنة حيث يتم �رشف هذه العالوة مل�ستحقيها ل�ستئجار 

م�سكن موؤقت حلني النتفاع من اخلدمة الإ�سكانية. بالإ�سافة اإىل حتفيز الدولة لالإ�رشاع 

يف تنفيذ امل�ساريع الإ�سكانية. وقد اأبدت وزارة الأ�سغال والإ�سكان خالل اجتماعها مع 

الت�رشيعي  الف�سل  انتهاء  بعد  تطبيقه  بالفعل  . وقد جرى  القرتاح   اللجنة جتاوبها مع 

الأول.
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�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 11مايو2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

وا�ستمالك  الإ�سك�نية  للخدم�ت  امل�لية  والعتم�دات  املخ�س�س�ت  لزي�دة  برغبة 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  لالإ�سك�ن،  وتخ�سي�سه�  اخل�لية  الأرا�سي 

جا�سم ح�سن عبدالعال، عي�سى اأحمد اأبوالفتح، عبدالهادي اأحمد مرهون، عبدالعزيز 

عبداهلل املو�سى، ال�سيخ عبداهلل جعفر العايل. وذلك بق�سد التمكن من تلبية الطلبات 

املرتاكمة من الوحدات ال�سكنية وطلبات القرو�س وا�ستمالك الأرا�سي اخلالية املحاذية 

للمدن والقرى وتخ�سي�سها لوزارة الأ�سغال والإ�سكان لبناء وحدات �سكنية وتوزيع 

ال�ستفادة من  ملقدمي طلبات  النتظار  تقلي�س فرتة  ت�سهم يف  لالإ�سكان  �سكنية  ق�سائم 

رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  الإ�سكانية.  اخلدمات 

درم/1607/33 بتاريخ 19 اأكتوبر 2004م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب، وت�سمن 

موافقتها على القرتاح اإمياناً منها باأهمية تلبية متطلبات اخلدمات الإ�سكانية املختلفة ومت 

تكليف اجلهات املخت�سة باأن ينعك�س ذلك يف ميزانية الدولة للعامني املاليني 2005-

2006م. وبالفعل مت تخ�سي�س ميزانية قدرها )90( مليون دينار للم�ساريع الإ�سكانية 

مع  بالتوافق  النواب  جمل�س  اأقّرها  التي  2005-2006م  للعامني  الدولة  ميزانية  يف 

احلكومة، واأ�سبحت هذه امليزانية املخ�س�سة لالإ�سكان – اآنذاك - هي الأكرب يف تاريخ 

البحرين.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 2 نوفمرب 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة لإن�س�ء وحدات �سكنية بقرية البديع، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

عبدالعزيز عبداهلل املو�سى، عبداهلل خلف الدو�رشي، علي حممد ال�سماهيجي، اأحمد 

عبداهلل حاجي، فريد غازي جا�سم رفيع. وذلك بق�سد املحافظة على كيان اأ�رش اأهايل 

اأفرادها بني املدن املختلفة والبعيدة. وقد رّدت احلكومة املوقرة  القرية وعدم ت�ستيت 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/854/33 بتاريخ 4 يونيو 2005م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

البديع  قرية  لالأهايل يف  اإ�سكاين  اإقامة م�رشوع  �سيتم  باأنه  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

على اأر�س �سبق واأن خ�س�ست لهذا امل�رشوع مب�ساحة قدرها خم�سة هكتارات تقريباً 
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�سمن  للموقع  والت�سوية  الدفن  اأعمال  باإمتام  والإ�سكان  الأ�سغال  وزارة  تكليف  ومت 

ميزانية  �سمن  ال�سكنية  الوحدات  اإن�ساء  يف  ال�رشوع  يتم  واأن   2006-2005 ميزانية 

2007م. كما اأن املدينة ال�سمالية التي �سيتم اإن�ساوؤها م�ستقباًل �ستكون بدياًل اآخراً نحو 

توفري املزيد من الوحدات ال�سكنية لأهايل قرية البديع وغريها من املناطق الواقعة يف 

املحافظة ال�سمالية. 

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  نوفمرب   9 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  اخل�م�سة: 

اقرتاحً� برغبة لإن�س�ء وحدات �سكنية بحد اأدنى ثالث غرف نوم اإ�س�فة اإىل غرفة 

املجل�ص و�س�لة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: اأحمد عبداهلل حاجي، جا�سم 

اأحمد ال�سعيدي، يو�سف ح�سني الهرمي، عبدالعزيز عبداهلل املو�سى. وذلك ل�ستيعاب 

الأ�رش والتو�سيع عليها بدًل من اأن تكون الوحدات بغرفتني نوم و�سالة. وقد وافقت 

 15 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/348/33  احلكومة 

مار�س 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  نوفمرب   9 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 

اأ�سوة  ال�سكنية  ب�لق�س�ئم  للمنتفعني  الرتميم  قرو�ص  منح  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

ب�ملنتفعني ب�لوحدات ال�سكنية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: اأحمد عبداهلل 

حاجي، جا�سم اأحمد ال�سعيدي، عبدالعزيز عبداهلل املو�سى، يو�سف ح�سني الهرمي. 

ال�سكنية ملن قام  بالق�سائم  بحيث يتم منح قرو�س ترميم من بنك الإ�سكان للمنتفعني 

لذوي  الفعلي  ال�سكن  من  �سنوات  ع�رش  م�سي  بعد  وذلك  اخلا�س  من ح�سابه  بالبناء 

الق�سائم  لأ�سحاب  الإ�سكان  بنك  من  ترميم  قرو�س  منح  وكذلك  املحدود.  الدخل 

لذوي  الفعلي  ال�سكن  من  �سنوات  ع�رش  م�سي  بعد  البناء  بقرو�س  املنتفعني  اخلا�سة 

الدخل املحدود. وقد وافقت احلكومة املوقرة على العمل بهذا القرتاح وفق �سوابط 

اخلطاب  وذلك ح�سب  الأمثل.  بال�سكل  املنتفعني  قبل  من  ا�ستغاللها  ت�سمن  و�رشوط 

رقم درم/856/33 بتاريخ 4 يونيو 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب.
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املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  يونيو   28 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

ال�سكنية  الوحدات  بتزويد  والإ�سك�ن  الأ�سغ�ل  وزارة  قي�م  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

بك�فة املرافق واخلدم�ت الأ�س��سية واأي خدم�ت اأخرى ن�ق�سة يف الوحدة ال�سكنية 

مب� يف ذلك ال�سخ�ن�ت واملراوح وامل�س�بيح واملط�بخ، املقدم من �سعادة النائب ال�سيخ 

جا�سم اأحمد ال�سعيدي . وذلك بق�سد اأّل ي�سطر املواطن لالنتظار طوياًل لينتفع بوحدته 

ال�سكنية ويتحّمل كلفة هذه اخلدمات واملرافق من ح�سابه اخلا�س. وقد وافقت احلكومة 

املوقرة على العمل بهذا القرتاح وتركيب كافة املرافق واخلدمات الأ�سا�سية التي وردت 

2006م  24 يونيو  بتاريخ  يف القرتاح. وذلك ح�سب اخلطاب رقم درم/864/33 

الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب. 

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 28 يونيو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

اأي خدمة �سكنية  اأو  املواطنني احل��سلني على وحدات �سكنية  ب�س�أن منح  برغبة 

من قبل وزارة الإ�سك�ن مهلة وقدره� �ستة اأ�سهر عن �سداد اأق�س�ط اخلدمة، املقدم 

من �سعادة النائب ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي، وذلك بق�سد تخفيف الأعباء على 

اأ�سهر ل�ستكمال  اأول �ستة  املواطنني واإمكانية ا�ستغالل املبلغ الذي يدفعه املواطن يف 

تاأثيث وجتهيز املنزل. وقد وافقت احلكومة املوقرة على العمل بهذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/863/33 بتاريخ 24 يونيو 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد 

بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  يوليو   16 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الت��سعة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء وحدات �سكنية مبنطقة الرف�عني )ال�سرقي والغربي(، 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، عبدالعزيز 

الدكتور  مطر،  حممد  علي  ال�سيخ  ال�سعيدي،  اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  املو�سى،  عبداهلل 

�سالح علي حممد. وذلك بق�سد ا�ستفادة هذه املنطقة من م�رشوع اإ�سكاين حيث مل 

ي�سبق لها ال�ستفادة من ذلك منذ مّدة طويلة خا�سة واأن الكثريين من اأهاليها قد قدموا 

طلباتهم منذ عام 1993م للح�سول على م�سكن لئق وما زالوا ينتظرون حتى الآن. 

وقد ردت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/867/33 بتاريخ 
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رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأر�سله  الذي  2006م  24يونيو 

ال�سامي جلاللة  لالأمر  تنفيذاً  باأنه  فيه  النواب جاء  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  جمل�س 

قلعة  من  اجلنوب  اإىل  الكائنة  املنطقة  يف  اإ�سكاين  م�رشوع  اإن�ساء  �سيتم  املفدى  امللك 

ال�سيخ �سلمان بن اأحمد يف الرفاع ال�رشقي ويت�سمن بناء )154( وحدة �سكنية. كما 

البحرين  ململكة  الوطني  املخطط  بو�سع  املكلفة  ال�رشكة  باأن  ردها  يف  احلكومة  بينت 

تدر�س تعيني مناطق امتدادات منطقة الرفاع اإ�سافة اإىل تطوير املوقع املمتد بني ع�سكر 

والدور لإن�ساء مدينة يف املحافظة اجلنوبية.

الع��سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإن�س�ء وحدات �سكنية ب�لدائرة الث�نية من املح�فظة ال�سم�لية، املقدم 

من �سعادة النائب جا�سم حممد املوايل. وقد ردت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/868/33 بتاريخ 24 يونيو 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد 

بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب، جاء فيه 

باأن احلكومة قامت بتطوير واإعمار قرية املق�سع لتكون قرية منوذجية ت�سم )91( وحدة 

لمت جميعها مل�ستحقيها فيما تنفذ احلكومة حالياً م�رشوع ال�ساخورة الإ�سكاين  �سكنية �سمُ

على م�ساحة )25( هكتاراً يت�سمن اإن�ساء )195( وحدة �سكنية و )261( ق�سيمة �سكنية 

�ستعر�س للبيع باأ�سعار تناف�سية. اإىل جانب اأنه يتم حالياً دفن موقع املدينة ال�سمالية التي 

يتوقع اأن ت�ستوعب )15( األف وحدة �سكنية.

احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاح�أ برغبة ب�س�أن اإن�س�ء وحدات �سكنية وعم�رات �سكنية مبنطقة �سرتة، املقدم 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد عبداهلل اآل عبا�س، عبدالعزيز عبداهلل املو�سى، 

فريد غازي جا�سم رفيع، حمد خليل املهندي، الدكتورعبداللطيف اأحمد ال�سيخ. وقد 

ردت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/869/33 بتاريخ 24 

يونيو 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

امل�رشوعات  من  ا�ستفادت  قد  �سرتة  منطقة  باأن  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء 

اإ�سكاين يف املنطقة املذكورة ا�ستمل على )106(  اآخرها م�رشوع  الإ�سكانية التي كان 
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يف  املنطقة  اأهايل  من  امل�ستفيدين  على  وزعت  �سكنية  ق�سيمة  و)214(  �سكنية  وحدة 

العام املا�سي، كما بينت احلكومة يف ردها اإىل اأنه يتم النظر حالياً يف عدد من املواقع 

املقرتحة يف منطقة �سرتة لإن�ساء املزيد من الوحدات ال�سكنية عليها وتخ�سي�س بع�سها 

كق�سائم.

الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاح� برغبة ب�ســـ�أن تطوير املنطقة الإ�ســك�نية مبجمع 207 ب�ملحرق )منطقة 

املري،  جالل  عبدالعزيز  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  �سيخ�ن(،  م�سجد 

الري�س،  �رشيف  حممد  عثمان  بوخما�س،  عيد  ح�سن  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور 

ملا يحتويه  باملحرق   207 اإعادة تخطيط جممع  بق�سد  الفتح، وذلك  اأبو  اأحمد  عي�سى 

على م�ساحات كبرية من الأرا�سي اململوكة للوزارة غري امل�ستغلة والعمارات القدمية 

وغري الالئقة ل�سكن املواطنني لي�سبح منوذجاً راقياً يلبي رغبات واآمال املواطنني. وقد 

وافقت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/866/33 بتاريخ 24 

يونيو 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب مبينة اأنها قامت بتكليف �رشكة �سنغافورية لإعداد 

ت�سور كامل حول املنطقة امل�سار اإليها و�سيتم بناء عمارات جديدة بارتفاعات اأعلى على 

نحو ميكن من ا�ستيعاب اأكرب عدد من اأ�سحاب الطلبات الإ�سكانية و�ست�رشع احلكومة 

يف تنفيذ ذلك خالل العامني القادمني.

الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�سـ�أن بن�ء وحدات �سكنية يف قرية بوري، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: عبا�س ح�سن �سلمان، اأحمد ح�سني اإبراهيم، حممد فيحان الدو�رشي، علي 

حممد ال�سماهيجي، عبداهلل خلف الدو�رشي. وذلك بق�سد ا�ستغالل الأرا�سي الف�ساء 

املوجودة لتطوير امتداد القرى واملحافظة على الرتابط الأ�رشي وتلبية الطلبات املتزايدة 

لأهايل بوري وبع�س القرى املجاورة. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم 

درم/870/33 بتاريخ 24 يونيو 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنها و�سعت 

ت�سوراً مل�رشوع بوري الإ�سكاين �سيكون مدرجاً �سمن امل�رشوعات الإ�سكانية للعامني 
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و�سيوفر  هكتارات  �ستة  قدرها  م�ساحة  على  يكون  اأن  يتوقع  حيث  2006-2007م 

من  مي�رشة  وبقرو�س  للبيع  تخ�س�س  �سوف  اأر�س  قطعة  و)79(  �سكنية  )66( وحدة 

خالل بنك الإ�سكان.

الرابعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

منذ  الزمنية  الفرتة  �سي�ع  عدم  تكفل  عملية  اآلي�ت  و�سع  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

تقدمي طلب النتف�ع ب�خلدم�ت الإ�سك�نية لأول مرة يف ح�لت تويل الطلب من 

خدمة اإ�سك�نية لأخرى، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد ال�سيخ عبداهلل 

اآل عبا�س، اأحمد عبداهلل حاجي، �سامي حم�سن البحريي، ح�سن عيد بوخما�س، عثمان 

الظروف  اأجربته  من  على  تاأخري  اأي  يرتتب  اأّل  بق�سد  وذلك  الري�س.  �رشيف  حممد 

لتغيري طلبه. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/1039/33 بتاريخ 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2006م  يوليو   22

خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وفق �رشوط 

و�سوابط معينة.

اخل�م�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء وحدات �سكنية واإع�دة تخطيط ح�لة بوم�هر، املقدم 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة، ال�سيخ عبداهلل جعفر 

�رشيف  حممد  عثمان  ال�سماهيجي،  حممد  علي  الفتح،  اأبو  اأحمد  عي�سى  العايل، 

ف�ساء  م�ساحات  اإيجاد  تعّذر  اأن  بعد  للمواطنني  ال�سكن  توفري  بق�سد  وذلك  الري�س. 

ردت  وقد  املنطقة.  لأهايل  الإ�سكانية  الطلبات  وتلبية  اإ�سكانية  من�ساآت  باإقامة  ت�سمح 

الذي  2006م  3 يوليو  بتاريخ  املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/943/33  احلكومة 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنه �سدرت توجيهات لوزارة الأ�سغال والإ�سكان 

باإعداد درا�سة �ساملة لتطوير حالة بوماهر ومت تخ�سي�س ميزانية قدرها )2،5( مليون 

دينار لهدم البيوت الآيلة لل�سقوط وبناء )57( وحدة �سكنية. وقد مت البدء يف امل�رشوع 

يف مار�س من العام اجلاري ومن املوؤمل النتهاء منه يف �سهر اأبريل 2007م.

احلكومة  اإىل  2005م  يوليو   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  ال�س�د�سة 
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املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء وحدات �سكنية ومب�ن �سققية لق�طني ومواطني 

قريتي �سم�هيج والدير، املقدم من �سعادة النائب علي حممد ال�سماهيجي. وذلك 

ت�ستيت  وعدم  القروية  املجتمعات  داخل  الأ���رشي  التما�سك  على  املحافظة  بق�سد 

رقم  اخلطاب  ح�سب  املوقرة  احلكومة  ردت  وقد  متعددة.  مناطق  يف  املتقاربة  الأ�رش 

درم/865/33 بتاريخ 24 يونيو 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت باأنها قد اأدرجت 

م�رشوعا اإ�سكانياً لقريتي الدير و�سماهيج يتوقع عند نهايته يف العام 2007م اأن يوفر 

نحو )87( وحدة �سكنية و)92( ق�سيمة �سكنية.

ال�س�بعة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 31 مايو 2006م 

1979ب�إن�س�ء  م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م املر�سوم بق�نون رقم )4( ل�سنة 

راأت  حيث  2006م.  ل�سنة   )60( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  الإ�سك�ن،  بنك 

لهذا  املرافق  والنظام  البنك  باإن�ساء  اخلا�س  بقانون  املر�سوم  تعديل  �رشورة  احلكومة 

املر�سوم بقانون مبا يحقق املرونة املطلوبة ودون اإخالل بدور الدولة الرقابي على هذا 

البنك، وذلك يف �سوء �سعي البنك اإىل اإيجاد �رشاكة بينه وبني م�ستثمرين اأفراداً كانوا 

اأو موؤ�س�سات حملية اأو اإقليمية اأو عاملية يف جمال التطوير العقاري والإ�سكان التجاري 

وال�ستثماري، وكذلك ال�سعي اإىل اإن�ساء وتاأ�سي�س �سناديق ا�ستثمارية للتطوير العقاري 

وهيكلة �سندات الرهن العقاري. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية 

2006 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم  �سدر بذلك قانون رقم )75( ل�سنة 

)4( ل�سنة 1979 باإن�ساء بنك الإ�سكان بتاريخ 22 اأكتوبر 2006م.

الث�منة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 27 فرباير 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اإىل احلكومة املوقرة ب�س�أن تفعيل قرار ملكية الطبق�ت وال�ســقق  اقرتاح� برغبة 

عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  املـالك،  وات�د 

الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، الدكتور �سامي علي قمرب، نا�رش عبداهلل الف�سالة، 

ب�ساأن  2004م  ل�سنة   )9( رقم  القرار  بنود  تنفيذ  بق�سد  وذلك  اإبراهيم.  خالد  حممد 

مازال  حيث  العقارات  ماّلك  واحتاد  وال�سقق  الطبقات  ملكية  لإدارة  العامة  الالئحة 

تنفيذه �سعيفاً وخ�سو�ساً املواد املتعلقة بالتمليك وعدم و�سح اآليات تنفيذ هذا القرار. 
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املواطنني  لبع�س  ال�سقق  متليك  قرار  بتطبيق  قامت  والإ�سكان  الأ�سغال  وزارة  اأن  كما 

لكنها مل ت�سدر لهم وثائق التمليك بعد. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2007م  اأغ�سط�س   27 بتاريخ  درم/1362/33 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

تخت�س  امل�سوؤولة  اجلهات  من  عدد  من  مكونة  دائمة  ت�سكيل جلنة  مت  قد  باأنه  فيه  بينت 

بت�سهيل اإجراءات التوثيق العقارية وو�سع اآلية لنظام ت�سجيل ملكية الطبقات وال�سقق 

من اأجل تفعيل قرار ملكية الطبقات وال�سقق.

احلكومة  اإىل  2007م  مار�س   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  الت��سعة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تعميم �سرف الـ )100 دين�ر( ملن ق�سى خم�ص �سنوات 

التي  الإ�سك�نية  اخلدم�ت  ب�قي  على  ال�سكنية  الوحدة  ت�سلم  انتظ�ر  ق�ئمة  على 

الهب�ت،  واأ�سح�ب  الأرا�سي،  �سراء  قرو�ص  يف  واملتمثلة  الإ�سك�ن  وزارة  توفره� 

وذلك بغ�ص النظر عن مقدار راتب امل�ستفيد، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

اإبراهيم حممد بو�سندل، عبداحلليم عبداهلل مراد، عادل عبدالرحمن الع�سومي، خمي�س 

حمد الرميحي، عي�سى اأحمد اأبو الفتح. وذلك بق�سد اأن ي�سمل هذا البدل جميع من 

راتب  يكون  اأن  �رشط  واإلغاء  اإ�سكانية  خدمة  اأية  على  احل�سول  �رشوط  عليه  ينطبق 

املواطن امل�ستفيد اأقل من )500( دينار. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم 

درم/2105/33 بتاريخ 20 نوفمرب 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيها 

باأن بدل الإيجار الذي يمُ�رشف لأ�سحاب طلبات اخلدمات الإ�سكانية التي م�سى عليها 

اأية  املدرجني على قوائم النتظار للح�سول على  ت�سمل جميع  فاأكرث  �سنوات  خم�س 

خدمة اإ�سكانية تقدمها وزارة الإ�سكان.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  مار�س   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع�سرون: 

1993م  ل�سنة   )21( رقم  الوزاري  القرار  يف  النظر  اإع�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

بخ�سو�ص زواي� الأرا�سي مبدينة حمد ومدينة عي�سى، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

عبداهلل  نا�رش  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  اإبراهيم،  خالد  حممد  النواب: 

الف�سالة، اإبراهيم حممد احلادي، الدكتور علي اأحمد عبداهلل. وذلك بق�سد ال�سماح 
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للمواطنني )ح�سب كل حالة( بالت�رشف يف زوايا الأرا�سي املال�سقة واملتاخمة لبيوتهم 

الالزمة  وال�سرتاطات  ال�سوابط  وو�سع  حمد،  مدينة  مناطق  جميع  يف  واأرا�سيهم 

ل�ستمالك هذه الزوايا. وكذلك الإ�رشاع يف مترير طلبات املواطنني القاطنني يف مدينة 

عي�سى الراغبني يف ا�ستمالك الزوايا. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2008م  مايو   6 بتاريخ  درم/722/33 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

باأنه مت توجيه وزارة الإ�سكان ووزارة �سوؤون البلديات والزراعة باإعادة النظر يف طلبات 

املواطنني ل�سم الزوايا يف مدينة حمد ومدينة عي�سى لبيوتهم وفقاً للمعايري وال�سوابط 

لتنظيم عمليات �سم الزوايا يف خمتلف مناطق اململكة. 

احلكومة  اإىل  2007م  اأبريل   17 بتاريخ  النواب  رفع جمل�س  والع�سرون:  احل�دية 

املوقرة اقرتاحً� برغبة لإن�س�ء م�ئتي �سقة �سكنية موزعة على املح�فظ�ت اخلم�ص 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  واملت�سررة،  املعدمة  والأ�سر  الأفراد  لإيواء 

الدكتور  اإبراهيم،  اإبراهيم حممد احلادي، حممد خالد  اأحمد عبداهلل،  الدكتور علي 

معاجلة  يف  الإ�سهام  بق�سد  وذلك  قمرب.  علي  �سامي  الدكتور  حممد،  علي  �سالح 

املعاناة التي تعاين منها الكثري من الأ�رش من �سيق احلال وتدين امل�ستوى املعي�سي وعدم 

قدرتهم على امتالك �سكن خا�س اأو ا�سطرار اجلهات امل�سوؤولة الطلب من بع�س الأ�رش 

اإخالء بيوتهم اأو �سققهم ب�سبب خطورة ال�سكن اأو تعر�سها حلريق اأو ما�سابه ذلك دون 

اأن يوجد �سكن بديل. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/489/33 

نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأر�سله  الذي  2008م  اأبريل   1 بتاريخ 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على بناء )200( 

�سقة اإ�سكانية توزع على كل حمافظات اململكة بح�سب حاجة كل حمافظة وتمُخ�س�س 

اإن�ساء )10( �سقق  لإيواء الأ�رش املعدمة واملت�رشرة ومت توجيه وزارة الإ�سكان لإدراج 

اإ�سكانية �سنوياً يف كل حمافظة بح�سب احلاجة اإليها واأن تقوم وزارة التنمية الجتماعية 

باإدارة تلك ال�سقق وحتديد احلالت امل�ستحقة لها.

احلكومة  اإىل  2007م  اأبريل   24 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�نية 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تديد م�س�حة �سقق الإ�سك�ن بحيث ل تقل عن )200( 
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اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبدالرحمن را�سد بوجميد، عادل  مرت مربع، املقدم من 

القعود، خمي�س حمد  لطيفة حممد  الدو�رشي،  �سامل  الع�سومي، ح�سن  عبدالرحمن 

امل�ساحة  ومراعاة  للمواطنني  اأف�سل  اإ�سكانية  خدمات  تقدمي  بق�سد  وذلك  الرميحي. 

املالئمة لل�سكن وخ�سو�سية كل فرد من اأفراد الأ�رشة بالإ�سافة اإىل ت�سجيع املواطنني 

لالإقبال على ال�سقق بدًل من البيوت وبالتايل توفري اخلدمات الإ�سكانية باأقل التكاليف 

 23 بتاريخ  املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/624/33  املمكنة. وقد ردت احلكومة 

اآل خليفة  �سلمان  الأمري خليفة بن  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2008م  اأبريل 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على زيادة م�ساحة 

الفنية  الدرا�سات  لإعداد  الإ�سكان  وزارة  اإىل  والإيعاز  مربع  مرت   )200( اإىل  ال�سقة 

الالزمة لإيجاد مناذج جديدة ل�سقق الإ�سكان تلبي كافة الحتياجات لالأ�رشة البحرينية 

ك�سكن دائم وبامل�ساحات املطلوبة يف امل�رشوعات الإ�سكانية امل�ستقبلية.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   10 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�لثة 

لتعميم  اعتم�د م�يل مبقدار ثالثة ماليني دين�ر  ب�س�أن فتح  بق�نون  اقرتاحً�  املوقرة 

حم�سن  �سامي  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  ال�سكن،  بدل  عالوة  �سرف 

خليل  حمد  بو�سندل،  حممد  اإبراهيم  املعاودة،  عبدالرحمن  عادل  ال�سيخ  البحريي، 

اإيجار بواقع مائة  املهندي، عبداحلليم عبداهلل مراد. وي�ستهدف القرتاح �رشف بدل 

�سنوات  عليها خم�س  م�سى  التي  الإ�سكانية  اخلدمات  طلبات  لأ�سحاب  �سهرياً  دينار 

القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  فاأكرث. 

لل�سنتني  للدولة  العامة  امليزانية  اإ�سايف يف  اعتماد  2008بفتح  ل�سنة  رقم )16(  قانون 

املاليتني 2007 و 2008، بتاريخ 18 يونيو 2008م.

اإىل  2007م  مايو   30،  15 بتاريخ  النواب  جمل�س  رف��ع  والع�سرون:  الرابعة 

العق�رات  ا�ستمالك  ق�نون  ب�س�أن  الأول:  بق�نون،  اقرتاح�ت  ثالثة  املوقرة  احلكومة 

غامن  املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الع�مة،  للمنفعة 

عادل  ال�سيخ  بو�سندل،  حممد  اإبراهيم  مراد،  عبداهلل  عبداحلليم  البوعينني،  ف�سل 

بالعقارات  واملنتفعني  املاّلك  القرتاح حفظ حقوق  املعاودة. وي�ستهدف  عبدالرحمن 

امل�ستملكة للمنفعة العامة وحتديد حالت املنفعة العامة، وتوافق قانون ا�ستمالك العقار 
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اإقامة  وت�سهيل  الت�رشيعي  الفراغ  ومواجهة  العالقة،  ذات  الد�ستورية  الن�سو�س  مع 

امل�ساريع التنموية التي تقوم بها الدولة. 

والث�ين: ب�س�أن ا�ستمالك الأرا�سي للمنفعة الع�مة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

كاظم  ال�سيد جميل  كاظم،  اأحمد  عبداحل�سني  العايل،  عبداهلل جميد  ال�سيد  النواب: 

غطاء  اإيجاد  وي�ستهدف  غلوم.  فريوز  جواد  ال�سرتي،  ح�سن  حيدر  ال�سيد  ح�سن، 

ترك  وعدم  النتفاع  اأوجه  وحتديد  لالأرا�سي،  احلكومي  ال�ستمالك  لعملية  ت�رشيعي 

الأمور مفتوحة دون �سوابط، وحماية املواطن واحلفاظ على اأمالكه وحقوقه وكذلك 

ت�سجيع امل�ساريع الإ�سكانية والإعمارية.

للمب�ين  الإجب�رية  ــداد  الرت م�س�حة  عن  املالك  تعوي�ص  ب�س�أن  والث�لث: 

وتعوي�سهم عن زاوية الروؤية التي تقتطع من الق�س�ئم الواقعة على �س�رعني، املقدم 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حمد خليل املهندي، غامن ف�سل البوعينني، عبداحلليم 

دورة  ا�ستكمال  وبعد  الرميحي.  الفتح، خمي�س حمد  اأبو  اأحمد  عي�سى  مراد،  عبداهلل 

الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بهذه القرتاحات قانون رقم )39( ل�سنة 2008 

ب�ساأن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة بتاريخ 9 يوليو 2009م.

اإىل احلكومة  2007م  مايو   15 بتاريخ  النواب  والع�سرون: رفع جمل�س  اخل�م�سة 

هب�ت  “تعيني  طلب�ت  لهم  الذين  للمواطنني  لل�سم�ح  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

�سنوات  احت�س�ب  مع  اأخرى  �سكنية  خدمة  اإىل  طلب�تهم  بتحويل  الأرا�سي” 

ال�سيخ  بو�سندل،  حممد  اإبراهيم  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  النتظ�ر، 

عبداحلليم  املهندي،  خليل  حمد  البوعينني،  ف�سل  غامن  املعاودة،  عبدالرحمن  عادل 

عبداهلل مراد. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/720/33 بتاريخ 

6 مايو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتوجيهها لوزارة 

اإ�سكانية  خدمات  طلبات  اإىل  الأرا�سي  هبات  تعيني  طلبات  حتويل  بقبول  الإ�سكان 

ح�سب رغبة �ساحبها.

29 مايو 2007م اإىل احلكومة  ال�س�د�سة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 
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األف دين�ر  اإىل )60(  اقرتاحً� برغبة ب�س�أن زي�دة �سقف القرو�ص الإ�سك�نية  املوقرة 

وزي�دة فرتة ال�سداد اإىل )30( �سنة ، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبدالرحمن 

لطيفة حممد  الدو�رشي،  �سامل  الع�سومي، ح�سن  عبدالرحمن  عادل  بوجميد،  را�سد 

مالئمته  وعدم  للقرو�س  املحدد  احلايل  ال�سقف  كفاية  عدم  ب�سبب  وذلك  القعود. 

لالزدياد املطرد يف اأ�سعار العقارات ف�ساًل عن اأن حجم القرو�س املقدمة للمواطنني مل 

تتم مراجعتها منذ فرتة طويلة لتتما�سى مع الرتفاع يف الأ�سعار. وقد ردت احلكومة 

اأر�سله  الذي  2008م  مايو   15 بتاريخ  درم/794/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  املوقرة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على زيادة �سقف القرو�س الإ�سكانية املمنوحة 

األف دينار، وزيادة فرتة ال�سداد من )25(  األف دينار اإىل )60(  للمواطنني من )40( 

�سنة اإىل )30( �سنة وباأنه مت توجيه وزارة الإ�سكان لتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية 

الالزمة لو�سعها �سمن امليزانية املقبلة. 

اإىل احلكومة  2007م  مايو   29 بتاريخ  النواب  والع�سرون: رفع جمل�س  ال�س�بعة 

الأوىل  الإ�سك�نية  اخلدمة  طلب  تقدمي  ت�ريخ  اعتم�د  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

يف �سرف مك�ف�أة بدل الإيج�ر )100 دين�ر(، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

خليل  حمد  البوعينني،  ف�سل  غامن  البحريي،  حم�سن  �سامي  اأبوالفتح،  اأحمد  عي�سى 

اخلدمة  تقدمي  عند  التاريخ  احت�ساب  بق�سد  وذلك  الرميحي.  حمد  خمي�س  املهندي، 

�سنوات  خم�س  م�سى  ملن  الإيجار  بدل  �رشف  عند  تفويتها  وعدم  الأوىل  الإ�سكانية 

على طلبه. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/2053/33 بتاريخ 

10 دي�سمرب 2007 الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على اعتماد تاريخ 

تقدمي طلب اخلدمة الإ�سكانية الأوىل يف �رشف مكافاأة بدل الإيجار )100 دينار(، على 

األ ي�سمل ذلك الذين تقدموا بطلبات لتاأجيل ا�ستحقاقهم للخدمة الإ�سكانية بناء على 

رغبتهم.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�منة 



44

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تعميم مكرمة جم�نية منح الزواي� على جميع من�طق 

اأبوالفتح، غامن ف�سل  اأحمد  النواب: عي�سى  ال�سعادة  اأ�سحاب  املقدم من  البحرين، 

الرميحي.  حمد  خمي�س  املهندي،  خليل  حمد  البحريي،  حم�سن  �سامي  البوعينني، 

الزوايا  مبجانية  حمد  مدينة  لأهايل  املفدى  امللك  جاللة  مكرمة  تعميم  بق�سد  وذلك 

املحاذية ملنازل املواطنني على جميع الزوايا يف مناطق البحرين. وقد ردت احلكومة 

اأر�سله  الذي  2008م  اأبريل   1 بتاريخ  درم/492/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  املوقرة 

�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س 

كافة  ال�سامية مبعاملة  امللكية  التوجيهات  قامت ح�سب  باأن احلكومة  فيه  بينت  النواب 

الزوايا للوحدات ال�سكنية املمنوحة من قبل وزارة الإ�سكان يف خمتلف مناطق اململكة 

معاملة زوايا بيوت الإ�سكان يف مدينة حمد والتي يتم متليكها جماناً لأ�سحابها. واأما 

والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزارة  طريق  عن  بيعها  يتم  فاإنه  الأخرى  العقارات  زوايا 

باأ�سعار خمف�سة ت�سل اإىل ثلث قيمتها الفعلية ومبا يجعلها يف متناول جميع الراغبني 

يف �رشاء الزوايا.

اإىل احلكومة  2008م  يناير   22 بتاريخ  النواب  الت��سعة والع�سرون: رفع جمل�س 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإلغ�ء الزي�دة الربوية على قرو�ص الإ�سك�ن، املقدم من 

املعاودة،  عبدالرحمن  عادل  ال�سيخ  املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

غامن ف�سل البوعينني، �سامي حم�سن البحريي، عبداحلليم عبداهلل مراد. وذلك بق�سد 

اإلغاء القرو�س الربوية على اأ�سل القر�س الذي يح�سل عليه املواطن من بنك الإ�سكان 

وا�ستبدال القر�س الربوي بالقر�س احل�سن لي�سبح اإحدى اخلدمات التي تقدمها الدولة 

جمل�س  دول  مواطني  باإخوانهم  اأ�سوة  الإ�سالمية  ال�رشيعة  لأحكام  وفقاً  للمواطنني 

التعاون اخلليجي. وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/2108/33 

بتاريخ 20 نوفمرب 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأن املبالغ الإ�سافية 

التي يتقا�ساها بنك الإ�سكان هي ر�سوم اإدارية لتغطية امل�ساريف التي يتكبدها البنك من 

تقدمي واإدارة تلك اخلدمات ولي�ست فوائد ربوية واأن اأهداف الرغبة املذكورة متحققة 

على اأر�س الواقع من خالل توفري ال�سيغ والعقود الإ�سالمية ملن اأراد التعامل بها.
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املوقرة  احلكومة  اإىل  2008م  يناير   22 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الثالثون: 

اأ�سحاب  من  املقدم  الإ�سك�ين،  توبلي  م�سروع  اإجن�ز  �سرعة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

عبدعلي  الدكتور  املتغوي،  اأحمد  عبداحل�سني  غلوم،  فريوز  النواب:جالل  ال�سعادة 

حممد ح�سن، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، ال�سيد مكي هالل مكي. وذلك بق�سد رفع 

بتنفيذ  اإىل )800( وحدة مع التعجيل  الوحدات الإ�سكانية مب�رشوع توبلي الإ�سكاين 

امل�رشوع الذي كان من املقرر تنفيذه يف العام 2007م وحتويل ماهو مقرر من الق�سائم 

اعتماد  الو�سطى مع  الدائرة الأوىل يف املحافظة  اإىل وحدات �سكنية لأهايل  ال�سكنية 

ردت  وقد  للم�رشوع.  املجاورة  الأرا�سي  ا�ستمالك  و�رشعة  لذلك  الالزمة  امليزانية 

2008م  اأغ�سط�س   20 احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/1570/33 بتاريخ 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت باأن احلكومة قد ا�ستكملت الدرا�سات املتعلقة 

بامل�رشوع لكنها توقفت لكون موقع امل�رشوع يقع �سمن اأمالك خا�سة ومت توجيه وزارة 

الإ�سكان ووزارة البلديات والزراعة لتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ستمالك املوقع بعد 

�سدور قانون ال�ستمالك للمنفعة العامة.

احلكومة  اإىل  2008م  يناير   22 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والثالثون:  احل�دية 

احل�سري ملجمع�ت  التجديد  م�سروع  بدء  ا�ستعج�ل  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

النواب: خليل  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الع��سمة،  الث�نية من حم�فظة  الدائرة 

املوؤمن،  اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  ح�سن،  حممد  عبدعلي  الدكتور  امل��رزوق،  اإبراهيم 

ا�ستعجال  بق�سد  وذلك  املتغوي.  اأحمد  عبداحل�سني  العايل،  جميد  عبداهلل  ال�سيد 

تنفيذ التفاق الذي مت توقيعه بني مكتب الأمم املتحدة الإمنائي ووزارة �سوؤون البلديات 

العا�سمة  اأهايل  املنامة ومل�ساعدة  لبع�س جممعات  التجديد احل�رشي  والزراعة حول 

يف حّل م�ساكلهم الإ�سكانية املزمنة وحتّول كثري من بيوتهم اإىل اآيلة لل�سقوط وكذلك 

املحافظة على الهوية البحرينية الأ�سيلة للمنامة اأمام الزحف الأجنبي عليها. وقد ردت 

احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/1378/33 بتاريخ 21 يوليو 2008م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيها موافقتها على القرتاح واأنه مت الإيعاز اإىل وزارة 
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البلديات والزراعة للتعاقد مع اإحدى ال�رشكات ال�ست�سارية املتخ�س�سة لدرا�سة تطوير 

الدائرة الثانية بالعا�سمة وتنميتها ح�رشياً بالتن�سيق مع املجل�س البلدي للعا�سمة.

احلكومة  اإىل  2008م  نوفمرب   4 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والثالثون:  الث�نية 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن قبول طلب�ت من تزيد اأعم�رهم عن خم�سني �سنة مع 

ح�سن  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الإ�سك�نية،  ب�خلدم�ت  امل�ستفيدين 

�سامل الدو�رشي، عبدالرحمن را�سد بوجميد، لطيفة حممد القعود، عادل عبدالرحمن 

من  �سنة  خم�سني  عن  اأعمارهم  تزيد  من  ا�ستفادة  حتقيق  بق�سد  وذلك   . الع�سومي 

اخلدمات الإ�سكانية . وقد ردت احلكومة املوقرة ح�سب اخلطاب رقم درم/1021/33 

بتاريخ 26 مايو 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت باأن احلكومة تقوم بعدد 

للعائلة  الفر�سة  اإتاحة  مثل  ملثل هذه احلالت  ال�سن  تعالج عامل  التي  الإجراءات  من 

لطلب خدمة  املتزوج  غري  البالغ  ابنها  تقّدم  طريق  اإ�سكانية عن  على خدمة  احل�سول 

لقبول طلب  ال�سن  لإلغاء �رشط  الإ�سكان  وزارة  توجيه  العائلة، كما مت  با�سم  اإ�سكانية 

املتقّدم للح�سول على خدمة �سقة اإ�سكانية موؤقتة ب�رشط اأن يكون لديه طلب اأ�سا�سي 

مدرج على قوائم النتظار.

الث�لثة والثالثون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 نوفمرب 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تغيري موقع خزان�ت الوقود الت�بعة ملط�ر البحرين الدويل يف 

اأ�سحاب  من  املقدم  الق�طنني،  على  ج�سيمً�  خطرًا  ت�سكل  والتي  عراد  مدينة 

ال�سعادة النواب: نا�رش عبداهلل الف�سالة، اإبراهيم حممد احلادي، الدكتور �سامي علي 

قمرب، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، خمي�س حمد الرميحي. وذلك بق�سد املحافظة على 

�سالمة القاطنني يف عراد خا�سة بعد اقرتاب املنازل والفلل منها، وال�ستفادة من موقع 

اخلزانات بعد اإزالتها مل�ساريع خدمات عامة واإ�سكانية ينتفع بها الأهايل يف منطقة عراد. 

مايو   26 بتاريخ  درم/1023/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  املوقرة  احلكومة  ردت  وقد 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2009م الذي 

جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت موافقتها على القرتاح واأنه مت التفاق 

بني �رشكة مطار البحرين و�رشكة البحرين لتزويد وقود الطائرات على تخ�سي�س اأر�س 
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يف مكان اآمن داخل اأ�سوار مطار البحرين الدويل لنقل م�ستودع خزانات الوقود اإليه 

من موقعه احلايل بعراد.

6 نوفمرب  الرابعة والثالثون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 

2008م م�سروع ق�نون ب�عتم�د امليزانية الع�مة للدولة لل�سنتني امل�ليتني )2009م 

و2010م(، وقد بحثها املجل�س ورّكز على امل�رشوعات الإ�سكانية حيث مت التوافق مع 

ب�  تمُقدر  احلكومة على تخ�سي�س ميزانية للم�رشوعات الإ�سكانية خالل عامي امليزانية 

)253( مليون دينار . وهي الأكرب يف تاريخ املخ�س�سات الإ�سكانية حتى الآن. و�سدر 

املاليتني )2009م  لل�سنتني  للدولة  العامة  امليزانية   2009 ل�سنة  رقم )4(  قانون  بذلك 

و2010م( بتاريخ 25 مار�س 2009م.
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بيئيات
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إحدى عشرة بيئيات
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 27 مايو 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون حلم�ية ال�سواحل وال�سواطيء واملن�فذ البحرية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: جا�سم ح�سن عبدالعال، عبدالنبي �سلمان اأحمد، حممد عبداهلل اآل�سيخ، غامن 

يجوز  ل  باأنه  اأ�سا�سي  ب�سكل  ت�سمن  بحيث  ال�سويخ.  عبداهلل  �سمري  البوعينني،  ف�سل 

الت�رشف يف ال�سواطئ وال�سواحل واملنافذ البحرية املخ�س�سة للنفع العام واملطلة عليها 

املدن والقرى ال�ساحلية وغريها باأي ما من �ساأنه نقل امللكية اأو ترتيب اأي حق عيني اآخر 

عليها لأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري خا�س، اإل يف احلالت التي تقت�سيها امل�سلحة 

العامة وي�سدر بها مر�سوم. وبعد ا�ستكمال دورة اإجراءاته الد�ستورية والقانونية �سدر 

البحرية  واملنافذ  وال�سواحل  ال�سواطىء  2006ب�ساأن حماية  ل�سنة  قانون رقم )20(  به 

بتاريخ 14 يونيو 2006م.

2005م  يناير   3 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  �لثانية: 

م�سروع ق�نون ال�سرف ال�سحي و�سرف املي�ه ال�سطحية، املرافق للمر�سوم امللكي 

واملتغريات  الظروف  مع  القانون  م�رشوع  يتواكب  بحيث  2005م.  ل�سنة   )3( رقم 

ومتطلبات املرحلة احلالية بعد التو�سع العمراين والتو�سع يف اإن�ساء �سبكات ال�رشف 

العامة، ويهدف اإىل حماية مرافق �رشف املياه ال�سطحية من �سوء ال�ستغالل املتمثل يف 

ت�رشيف خملفات املواد الكيماوية من الزيوت وت�رشيف مياه ال�رشف ال�سحي. وبعد 

ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )33( ل�سنة 

2006 ب�ساأن ال�رشف ال�سحي و�رشف املياه ال�سطحية20 يوليو 2006م.

�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 اأبريل 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإن�س�ء مرافق ا�ستقب�ل مي�ه التوازن الن�جتة من ن�قالت النفط يف مملكة 

البحرين، املقدم من �ساحب املعايل خليفة بن اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد و�سع 

مياه  ا�ستالم  اإيجاد مواقع  ت�سمن  الأخرى  التوازن واملخلفات  مياه  للتحكم يف  خطة 

من  خالية  تكون  عندما  توازنها  الناقالت حلفظ  اإليها  التي حتتاج  املياه  وهي  التوازن، 

حمولة النفط، وقبل و�سول هذه الناقالت اإىل موانئ ال�سحن يف منطقة اخلليج العربي 
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ال�سواحل. وقد  للبحر ومن ثم  اإىل تلوث خطري  البحر مما يوؤدي  املياه يف  تفرغ هذه 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1681/33 بتاريخ 

22 اأكتوبر 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتوجيه اجلهات 

املخت�سة ل�رشعة اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ستكمال متطلبات اإن�ساء هذه املرافق التي 

تن�سجم اأي�ساً مع قرارات املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ال�سادرة يف دوراته الثانية والع�رشين والثالثة والع�رشين واخلام�سة والع�رشين املتعلقة 

بهذا ال�ساأن.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 17 مايو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

�سحة  على  واآث�ره  البيئي  الو�سع  عن  درا�سة  ب�إجراء  احلكومة  قي�م  ب�س�أن  برغبة 

الإن�س�ن وعلى الرثوة الطبيعية يف كل من: املع�مري، النويدرات، العكر، ع�سكر، 

اإبراهيم، حممد  املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: اأحمد ح�سني  �سرتة، الرف�ع، 

ال�سيخ عبداهلل اآل عبا�س، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، حممد اإبراهيم الكعبي، 

عبا�س ح�سن اإبراهيم. وذلك بق�سد اإجراء درا�سة ميدانية يمُعتمد عليها يف و�سع احللول 

الالزمة  التدابري  لتخاذ  التلّوث  حقيقة  على  املواطنني  واإط��الع  التلّوث  من  للحّد 

رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  اأنف�سهم.  حلماية 

درم/1943/33 بتاريخ 6 دي�سمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها واأنها قد �رشعت يف اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�رشاء الأجهزة املطلوبة التي 

ت�ساعدها على درا�سة الو�سع البيئي واآثاره على �سحة الإن�سان وعلى الرثوة الطبيعية 

يف مناطق املعامري والنويدرات والعكر وع�سكر و�سرتة والرفاع حيث قامت الهيئة العامة 

حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية بطرح مناق�سة عامة ل�رشاء خم�س حمطات 

متنقلة لر�سد جودة الهواء ومتت تر�سيتها وجاري ا�ستكمال �رشاء هذه الأجهزة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  مايو   24 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  اخل�م�سة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن انتداب �سركة ع�ملية حم�يدة لقي��ص مقدار التلوث يف مملكة 

ف�سل  غامن  املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  البحرين، 
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البوعينني، يو�سف ح�سني الهرمي، الدكتور عي�سى جا�سم املطوع، ال�سيخ علي حممد 

مطر. وذلك بق�سد الوقوف على معرفة جودة الهواء ومقدار التلوث فيه. وقد رّدت 

 6 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1943/33  احلكومة 

دي�سمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

توجيه  مت  واأنه  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املتعلقة  الدرا�سات  باإجراء  الفطرية  واحلياة  والبيئة  البحرية  الرثوة  العامة حلماية  الهيئة 

بقيا�س مقدار جودة الهواء يف مملكة البحرين للوقوف على ن�سبة التلوث فيها وعدم 

جتاوزها للم�ستويات العاملية.

ال�س�د�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن درا�سة م�سكلة التخل�ص من املخلف�ت املنزلية والنف�ي�ت ال�سلبة، 

عمليات  تفعيل  بق�سد  وذلك  الظهراين.  اأحمد  بن  خليفة  املعايل  �ساحب  من  املقدم 

تدوير املخلفات وال�ستفادة منها خا�سة مع الزيادة امل�سطردة يف عدد ال�سكان والتو�سع 

التنموي والقت�سادي واملّد العمراين الذي ت�سهده البالد يف مقابل حمدودية و�سيق 

امل�ساحة اجلغرافية، وما يرتتب من خماطر بيئية حمتملة من هذه املخلفات والنفايات 

هذه  وتخزين  دفن  مواقع  تقادم  اإىل  بالإ�سافة  منها  والتخل�س  تخزينها  طرق  و�سوء 

املخلفات، خا�سة يف منطقة جو وع�سكر، بالإ�سافة اإىل املد العمراين يف هذه املنطقة. 

رقم درم/295/33  القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  وقد رّدت احلكومة 

بتاريخ 28 فرباير 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتكليف 

وزارة �سوؤون البلديات والزراعة اتخاذ اخلطوات الالزمة لإن�ساء م�سنع حلرق النفايات 

وتدوير ومعاجلة املخلفات ال�سلبة وفق اأحدث التقنيات للحرق الآيل واإمكانية حتويل 

واأعمال  العزل  لأغرا�س  ت�ستخدم  ومواد  و�سفائح  للرتبة  خ�سبة  مواد  اإىل  املخلفات 

الت�سييد.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  نوفمرب   27 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

من  ال�سواحل  حلم�ية  الالزمة  والتدابري  الحتي�ط�ت  اتخ�ذ  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

الأع��سري والكوارث الطبيعية، املقدم من �ساحب املعايل خليفة بن اأحمد الظهراين. 
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العقاري  الت�سحيح  اأجل  وذلك بق�سد اتخاذ كافة الإجراءات الحرتازية الالزمة من 

وحماية املباين ملواجهة مثل هذه الظروف وو�سع ذلك يف خمططها ال�سرتاتيجي ململكة 

امل�سمى »غونو«  املداري  الإع�سار  بعدما �رشب  البحر خا�سة  دفان  البحرين وخطط 

�سواحل �سلطنة عمان يف اخلام�س من �سهر يونيو 2007م ول يوجد ما مينع الآن تكرار 

حدوثه يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ظل التغريات املناخية العاملية احلا�سلة. 

وكذلك اإعادة النظر يف اإن�ساء العقارات التي تقع بالقرب من ال�سواحل باعتبارها يف 

مواجهة الأعا�سري اأو ظواهر ارتفاع من�سوب مياه البحر بحيث يتم حتديد م�سافة منا�سبة 

للمن�ساآت املال�سقة لل�ساحل، وزيادة ا�سرتاطات ال�سالمة يف ت�سميم العقارات ال�ساطئية 

بحيث تكون قادرة على مقاومة مثل هذه الكوارث. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1379/33 بتاريخ 21 يوليو 2008م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وباأن اأهداف الرغبة متوافقة مع توجهات 

احلكومة ب�ساأن العمل على حتقيق اأكرب قدر من معايري ال�سالمة والوقاية من اأي ظواهر 

بيئية قبل وقوعها بالتن�سيق مع العديد من الوزارات واجلهات املعنية.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 دي�سمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

لال�ستع�ل  ق�بلة  مبواد  املحملة  وال�سه�ريج  ال�س�حن�ت  عبور  حظر  ب�س�أن  برغبة 

من خالل الطرق الفرعية والطرق املوؤدية لالأحي�ء ال�سكنية وتديد اأوق�ت معينة 

املتنقلة،  ال�سه�ريج  عرب  املواد  بتلك  ال�سن�عية  واملن�طق  الوقود  حمط�ت  لتزويد 

املقدم من �ساحب املعايل خليفة بن اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد و�سع خطة ل�سري 

تلك ال�ساحنات وال�سهاريج، ونظاما يحكم مراقبة املخالفني منهم لتلك اخلطة، وحتديد 

ال�سهاريج  عرب  املواد  بتلك  ال�سناعية  واملناطق  الوقود  حمطات  لتزويد  معينة  اأوقات 

املتنقلة، مما يكفل �سالمة املواطنني واملقيمني يف الأحياء املاأهولة. وقد رّدت احلكومة 

14 �سبتمرب  بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1706/33 

2008م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وباأنه مت توجيه وزارة �سوؤون النفط والغاز 

بالتن�سيق مع �رشكة نفط البحرين )بابكو( لتطبيق برنامج لتزويد املحطات باملحروقات 
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ال�سكنية  الرئي�سية واملناطق  الطرق  الذروة على  اأثناء �ساعات  ال�سهاريج  يتفادى عبور 

قبل ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحاً وكذلك مابني الثانية والثالثة ظهراً.

الت��سعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 8 اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تخ�سي�ص حممي�ت بحرية حلم�ية البيئة البحرية والرثوة ال�سمكية، 

املقدم من �سعادة النائب عبداهلل خلف الدو�رشي. وذلك بق�سد حماية الرثوة البحرية 

وتعزيز مواردها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/2057/33 بتاريخ 15 نوفمرب 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها واأنها قامت يف الفرتة ال�سابقة باإعالن خم�س حمميات بحرية للمحافظة على 

التنوع البيئي، وهي: حممية خليج توبلي، حممية م�ستان، حممية جزر حوار، حممية 

دوحة عراد، حممية منطقة هري بولثامه. وذلك للمحافظة على التنوع البيئي، كما اأن 

احلكومة �ستعمل من خالل وزارة �سوؤون البلديات والزراعة على تنفيذ درا�سات بيئية 

وبحرية متخ�س�سة �سيتم على �سوئها حتديد احلاجة اإىل اإعالن املزيد من املحميات.

الع��سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 5 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�أهمية و�سع ا�سرتاتيجية وطنية وا�سحة تكون مرجعً� عند ا�ستثم�ر اجلزر 

والبيئ�ت الطبيعية يف البحرين، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: لطيفة حممد 

القعود، ح�سن �سامل الدو�رشي، عبدالرحمن را�سد بوجميد، خمي�س حمد الرميحي، 

نا�رش عبداهلل الف�سالة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/1866/33 بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه باأن احلكومة ممثلة يف الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية 

قامت باإعداد ا�سرتاتيجية وطنية ا�ستملت على جميع املجالت املتعلقة باملحافظة على 

باإعداد  املعنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  حالياً  الهيئة  وتقوم  الطبيعية،  ومواردها  البيئة 

والتنوع  الطبيعية  البيئات  على  املحافظة  تكفل  والتي  ال�سرتاتيجية  هذه  لتنفيذ  خطة 

احليوي.

املوقرة  اإىل احلكومة  2009م  مايو   7 بتاريخ  النواب  احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س 
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اقرتاحً� برغبة ب�س�أن زي�دة الإمك�ني�ت والتجهيزات الرق�بية للهيئة الع�مة حلم�ية 

الرثوة البحرية واحلي�ة الفطرية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد حيدر 

ال�سيد  الدكتور عبدعلي حممد ح�سن،  الديري،  ال�سيخ حمزة علي  ال�سرتي،  ح�سن 

�سكاوى  ب�سبب وردود  جميل كاظم ح�سن، حممد جميل عبدالأمري اجلمري. وذلك 

قانون رقم )20(  تنفيذ  البحارة بخ�سو�س عدم وجود رقابة على م�ساألة  متكررة من 

العامة حلماية  الهيئة  البحرية، وتعذر  الرثوة  تنظيم �سيد وا�ستغالل  ب�ساأن   2002 ل�سنة 

الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية بعدم وجود التجهيزات الكافية التي ت�ساعدها 

على القيام مبهامها ب�ساأن هذه ال�سكاوى. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح 

ح�سب اخلطاب رقم درم/713/33 بتاريخ 12 اأبريل 2010م الذي اأر�سله �ساحب 

اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س النواب تفيد باأن احلكومة و�سعت خطة لتعزيز اإمكانيات الهيئة العامة حلماية 

الرثوة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية مبا يكفل تطوير قدراتها واإمكانياتها الرقابية، وذلك 

لالطمئنان على ح�سن ا�ستغالل الرثوة البحرية والبيئة وحماية املوارد لالأجيال احلالية 

وامل�ستقبلية.
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تخفيضات
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أربعة تخفيضات
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 25 فرباير2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

البن�ء والرتميم املمنوحة للمواطنني يف  برغبة لإلغ�ء الفوائد الربوية عن قرو�ص 

ال�سيخ  املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الإ�سك�ن،  بنك 

وذلك  املطوع.  جا�سم  عي�سى  د.  البوعينني،  ف�سل  غامن  املعاودة،  عبدالرحمن  عادل 

لعدم �رشعية عقود القرو�س احلالية يف احت�ساب الفوائد وتكّبد امل�ستفيدين منها عبء 

ت�سديد اأق�ساط �سهرية ل�سنني طويلة نتيجة هذه الفوائد بالإ�سافة اإىل اإحجام الكثري من 

املواطنني عن ال�ستفادة منها لعدم �رشعيتها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح 

�ساحب  اأر�سله  الذي  2004م  يناير   11 بتاريخ  درم/95/33  رقم  اخلطاب  ح�سب 

اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س النواب بينت فيه اأنها �ستوفر القرو�س الإ�سكانية للمواطنني بنوعيها التقليدي 

والإ�سالمي ويمُرتك اختيار نوعية القر�س بح�سب رغبة امل�ستفيدين لتحديدها. بالإ�سافة 

الت�سهيالت  من  مزيد  لتقدمي   )%3( اإىل   )%4( من  الإدارية  الأتعاب  ن�سبة  لتخفي�س 

للتخفيف من الأعباء على كاهل املواطنني.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2003م  نوفمرب   18 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  �لثانية: 

اقرتاحً� برغبة لتخفي�ص بع�ص ر�سوم اخلدم�ت اخل��سة ب�لإدارة الع�مة للجن�سية 

املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  والإق�مة،  واجلوازات 

البحريي، عبدالعزيز  �سامي حم�سن  زينل، علي حممد مطر،  العابدين  زين  يو�سف 

عبداهلل املو�سى. وذلك بق�سد تخفيف الأعباء عن كاهل املواطنني. وقد رّدت احلكومة 

املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/390/33 بتاريخ 10 مار�س 2004م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها واأنه مت اإلغاء ر�سم اإ�سدار �سهادة 

عدم ممانعة خلدم املنازل بدًل من خف�س قيمته، وخف�س ر�سوم اإ�سدار جوازات ال�سفر 

من )12( ديناراً اإىل )10( دنانري، وخف�س ر�سوم اإ�سدار اأو جتديد رخ�سة الإقامة ملدة 

�سنتني لعمل اخلدم من )22( ديناراً اإىل )15( ديناراً.
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�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 2 دي�سمرب 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحني 

برغبة: الأول: لتخفي�ص تعرفة الكهرب�ء وامل�ء واإدخ�ل مزيد من وحدات التعرفة 

املخف�سة اإىل املب�ين ال�سكنية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد عبداهلل 

اآل عب�ا�س، اأحمد ح�سني اإبراهيم، عبا�س ح�سن اإبراهيم، حممد ح�سني اخلياط، عبداهلل 

جعفر العايل. والث�ين: لإجراء بع�ص التعديالت على ر�سوم الكهرب�ء ب�إدخ�ل مزيد 

من وحدات ا�ستهالك للمب�ين ال�سكنية �سمن الأجر املنخف�ص، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: حمد خليل املهندي، غامن ف�سل البوعينني، علي حممد مطر، ال�سيخ 

عادل عبدالرحمن املعاودة، د. عي�سى جا�سم املطوع. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

اأر�سله  الذي  2005م  يونيو   4 بتاريخ  القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/852/33 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها واأنه مت تعديل ال�رشائح الكهربائية املختلفة، ومن 

اأبرزها تو�س���عة ال�س�رائح الكهربائي�ة املنخف�سة التعرفة لتكون من )�سفر( اإىل )3000( 

وح�دة بدًل من )�سفر( اإىل )2000( وحدة ب�سعر )3( فلو�س للوحدة، وذلك من اأجل 

اأن تطبيق  ا�ستفادة الأ�رش ذوي الدخل املحدود منها، وبينت احلكومة يف ردها  تعظيم 

ذلك �سيخف�س الإيراد ال�سنوي ثالثة ماليني دينار.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 10 مار�س 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون ب�س�أن تخفي�ص ر�سم بيع العق�ر يف امل�دة )76( من املر�سوم بق�نون رقم )15( 

حمد  النائب  �سعادة  من  املقدم  العق�ري،  الت�سجيل  ق�نون  ب�إ�سدار   1979 ل�سنة 

خليل املهندي. وي�ستهدف القرتاح التخفيف على ذوي الدخل املحدود والإ�سهام يف 

حّل م�سكلته الإ�سكانية. وبعد ا�ستكمال دورة اإجراءاته الد�ستورية والقانونية �سدر به 

قانون رقم )17( ل�سنة 2006 بتعديل املادة )76( من قانون الت�سجيل العقاري ال�سادر 

باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1979 بتاريخ 29 مايو 2006م بحيث يمُخف�س ر�سم 

العقار من 3% اإىل 1% من قيمة العقار، ويمُعفى املواطنون احلا�سلون على قر�س من 

بنك الإ�سكان ل�رشاء وحدة �سكنية اأو ق�سيمة �سكنية من ر�سم البيع.
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تعليميات
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إحدى وثالثون تعليميات
2003م  مار�س   23 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الأوىل: 

م�سروع ق�نون ب�س�أن التعليم، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )19( ل�سنة 2003 وذلك 

باعتبار اأن التعليم حق تكفله اململكة جلميع املواطنني، وتنبثق فل�سفة التعليم من ثوابت 

وقيم الدين الإ�سالمي احلنيف والتفاعل الإن�ساين واحل�ساري والنتماء العربي ململكة 

البحرين والإطار الثقايف الجتماعي ل�سعب البحرين كامتداد لرتاثه العريق واأحكام 

الد�ستور، وذلك �سعياً لتحقيق �سعادة املواطن وتقوية �سخ�سيته واعتزازه بقيمه ووطنه 

وقوميته ودعماً لتنمية املجتمع وحتقيق رخائه وتقدمه. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )27( ل�سنة 2005 ب�ساأن التعليم بتاريخ 

15 اأغ�سط�س 2005م.

2003م  مار�س   23 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  �لثانية: 

م�سروع ق�نون ب�س�أن التعليم الع�يل، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )20( ل�سنة 2003 

بحيث ين�ساأ مبوجبه جمل�س ي�سمى )جمل�س التعليم العايل( يخت�س بال�سوؤون املتعلقة 

للتعليم  العامة  ال�سيا�سة  اإعداد  ويتوىل  الدولة،  يف  العلمي  والبحث  العايل  بالتعليم 

الطلبة يف موؤ�س�سات  بقبول  املتعلقة  العامة  الأ�س�س  العلمي، وو�سع  العايل والبحث 

اإطار  التعليم العايل اخلا�س يف  باإن�ساء موؤ�س�سات  التعليم العايل، وكذلك الرتخي�س 

�سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  للتعليم.  العامة  اخلطة 

بذلك قانون رقم )3( ل�سنة 2005 ب�ساأن التعليم العايل بتاريخ 20اأبريل 2005م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2003م  دي�سمرب   9 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  �لثالثة: 

اأ�سحاب  من  املقدم  ال�سم�لية،  املح�فظة  يف  مدار�ص  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

ال�سعادة النواب: جا�سم حممد املوايل، حممد ح�سني اخلياط، �سمري عبداهلل ال�سويخ، 

ثانوية  مدر�سة  بناء  بق�سد  وذلك  �سلمان.  ح�سن  عبا�س  املو�سى،  عبداهلل  عبدالعزيز 

للبنني حيث لتوجد مدر�سة ثانوية يف هذه املنطقة وي�سطر طالبها لالنتقال للدرا�سة 

للحاجة املا�ّسة. وقد  اأخرى وكذلك بناء مدر�سة جتارية ثانوية للبنات نظراً  يف مناطق 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/527/33 بتاريخ 
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30 مار�س 2004م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنها اأدرجت �سمن خططها 

وم�ساريعها امل�ستقبلية تنفيذ العديد من املدار�س يف املحافظة ال�سمالية وفقاً لحتياجات 

اإن�ساء مدر�سة ثانوية للبنني يف املنطقة ال�سمالية من املحافظة ال�سمالية  املناطق و�سيتم 

�سمن الربنامج الإن�سائي الرباعي )2007-2010( واإن�ساء مبنى اأكادميي جديد ملحق 

مبدر�سة �سار الثانوية للبنات �سمن اخلطة الإن�سائية لوزارة الرتبية والتعليم للعام 2005 

– 2006م.
الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 7 دي�سمرب 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن قي�م احلكومة ب�تخ�ذ الإجراءات الالزمة لتدري�ص م�دة الدميقراطية 

وحقوق الإن�س�ن ب�سفة اإلزامية �سمن من�هج التدري�ص لطالب املرحلتني الإعدادية 

اأحمد  بن  خليفة  ال�سيد  املعايل  �ساحب  من  املقدم  البحرين،  مبدار�ص  والث�نوية 

الظهراين، وكذلك القرتاح برغبة ب�س�أن تدري�ص مقرر حقوق الإن�س�ن يف املرحلتني 

الإعدادية والث�نوية، املقدم من �ساحب ال�سعادة النائب جا�سم حممد املوايل . وقد 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/374/33 بتاريخ 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اأر�سله  الذي  2005م  مار�س   20

جمل�س الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها 

عند  اهتمامها  ذلك حمل  يكون  باأن  والتعليم  الرتبية  لوزارة  وتوجيهها  القرتاح  على 

و�سع خططها اخلا�سة بتطوير املناهج الدرا�سية.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  فرباير   22 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  اخل�م�سة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء مدر�سة اإعدادية للبنني مبدينة الرف�ع الغربي، وعمل 

البتدائية  الغربي  والرف�ع  للبنني،  البتدائية  الغربي  الرف�ع  مبدر�ستي  �س�لة 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حمد خليل املهندي، �سامي حم�سن  للبن�ت، املقدم من 

البحريي، عبدالعزيز عبداهلل املو�سى. وذلك ب�سبب ات�ساع مدينة الرفاع الغربي وزيادة 

عدد �سكانها وال�سطرار اإىل نقل بع�س طلبتها اإىل مناطق اأخرى. وقد رّدت احلكومة 

اأكتوبر   22 بتاريخ  القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1678/33  املوقرة على هذا 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2005م الذي 
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التوجيهات لوزارة  اأنه �سدرت  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  جمل�س الوزراء املوقر 

الرتبية والتعليم بالعمل مع اجلهات املخت�سة لإيجاد موقع لإن�ساء هذه املدر�سة، واأما 

ال�سالتني، فاإن الربنامج الإن�سائي لوزارة الرتبية والتعليم للعام 2005-2006م يت�سمن 

اإن�ساء مبنى اأكادميي اإ�سايف و�سالة متعددة الأغرا�س يف مدر�سة الرفاع الغربي البتدائية 

للبنني كما يت�سمن الربنامج حتويل امل�ساحة التي يقع �سمنها املق�سف الدرا�سي مبدر�سة 

مق�سف  اإن�ساء  مع  ال�ستخدامات  متعددة  قاعة  اإىل  للبنات  البتدائية  الغربي  الرفاع 

درا�سي يف مكان بديل باملدر�سة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  مار�س   1 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن فتح معهد ديني للبن�ت، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

عيد  ح�سن  الكعبي،  اإبراهيم  حممد  ال�سماهيجي،  حممد  علي  املهندي،  خليل  حمد 

بوخما�س، عبداهلل خلف الدو�رشي. وذلك بق�سد م�ساواة الإناث بالذكور واإعطاوؤهن 

املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  بالذكور.  اأ�سوة  م�ستقل  ديني  مبعهد  التعليم  درا�سة  فر�سة 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1680/33 بتاريخ 22 اأكتوبر 2005م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

لأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأنها وّجهت  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء 

يكون هذا املعهد يف خططها الإن�سائية عندما ت�سمح الإمكانيات بذلك حيث تبلغ الكلفة 

للمذهبني ال�سني واجلعفري  التقديرية لفتح معهدين دينيني متخ�س�سني للبنات وفقاً 

اأكرث من ت�سعة ماليني دينار �ساماًل الإن�ساء والت�سغيل ل�سنة واحدة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  مايو   31 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير وتديث جميع املكتب�ت الع�مة الت�بعة لوزارة الرتبية 

والتعليم يف البحرين، ل�سيم� مكتبة املن�مة الع�مة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

اأحمد  حاجي،  عبداهلل  اأحمد  البوعينني،  ف�سل  غامن  املوايل،  حممد  جا�سم  النواب: 

ح�سني اإبراهيم، عي�سى ح�سن بن رجب. وذلك لتتواكب مع تطّور تقنيات املكتبات 

باحلوا�سيب  اململكة  العامة يف  املكتبات  تزويد جميع  ا�ستكمال  والعمل على  املتقّدمة 

الآلية والأر�سفة الإلكرتونية واملراجع العلمية احلديثة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1889/33 بتاريخ 28 نوفمرب 2005م الذي 
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اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

الإن�سائية  اخلطة  �سمن  اأدرجت  قد  احلكومة  اأن  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر 

واحلد  وال�سناب�س  والبديع  النويدرات  يف  عامة  مكتبات  بناء  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

واملنطقة اجلنوبية، وكذلك حتديث جميع املكتبات العامة �سمن اخلطط امل�ستقبلية.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 31 مايو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

لل�سلوك الجتم�عي  ب��ستحداث مقرر  والتعليم  الرتبية  وزارة  قي�م  ب�س�أن  برغبة 

يف املدار�ص الث�نوية، على اأن يكون موزعً� على ثالثة مقررات اإلزامية، املقدم من 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور �سعدي حممد عبداهلل، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، 

الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، حممد خالد اإبراهيم، ح�سن عيد بوخما�س. وذلك 

قادرين  ليكونوا  وتهيئتهم  والطالبات  الطلبة  �سخ�سية  يف  الرتبوية  اجلوانب  لتدعيم 

على ممار�سة احلياة امل�ستقبلية وتعريفهم باأهم الو�سائل الجتماعية والرتبوية لعالج اأهم 

م�ساكل ال�سباب. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/1890/33 بتاريخ 28 نوفمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بذلك عن طريق الأن�سطة الطالبية واملناهج الدرا�سية، كما 

اأنها حري�سة على تعزيز الهتمام بال�سلوك الجتماعي حيث يجري اإعداد مقرر درا�سي 

الدرا�سية  املقررات  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالم(  يف  الجتماعي  )ال�سلوك  ي�سمى  م�ستقل 

اجلاري اإعدادها، وهي )خدمة املجتمع( و)املهارات احلياتية( و)الرتبية الوطنية(.

الت��سعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 اأبريل 2006م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

املرحلة  لطالب  ب��س�ت مكيفة  بتوفري  والتعليم  الرتبية  وزارة  اإلزام  ب�س�أن  برغبة 

الث�نوية بدًل من الب��س�ت التي ل يوجد به� مكيف�ت والتي ت�ستخدم يف الوقت 

احل�يل، املقدم من �سعادة النائب ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي. وذلك لتجنب لهيب 

ال�سيف وتوفري الأجواء املنا�سبة للطلبة لتلقي تعليمهم. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1010/33 بتاريخ 17 يوليو 2006م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

نقل  لبا�سات  اجلديدة  العقود  ت�سمني  �سيتم  باأنه  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 
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الرتبية  املتاحة لوزارة  املالية  لالإمكانيات  با�سات مكيفة وفقاً  بتوفري  يلزمها  بنداً  الطلبة 

والتعليم للعام 2008م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  اأبريل   24 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع��سرة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن بن�ء مدر�سة ث�نوية للبن�ت يف مدينة حمد، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: حممد خالد اإبراهيم، الدكتور �سامي علي قمرب، ال�سيخ جا�سم اأحمد 

ال�سعيدي. وذلك لعدم ا�ستيعاب مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنات الكم الهائل من 

الطلبة امل�سجلني يف املنطقة ذاتها حيث يتم نقل )1300( من الطالبات يومياً من مدينة 

حمد اإىل الرفاع يومياً. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

ال�سمو امللكي  اأر�سله �ساحب  2007م الذي  12 يونيو  بتاريخ  رقم درم/1017/33 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها على اإن�ساء مدر�سة ثانوية ثالثة للبنات يف مدينة حمد ومت التوجيه 

لوزارة الرتبية والتعليم لإدراج ذلك على برناجمها الإن�سائي للعام 2008م.

احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير املكتبة الع�مة للرف�ع ال�سرقي، املقدم من �سعادة النائب 

ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي. وذلك لفتقار منطقة الرفاع ال�رشقي واملنطقة اجلنوبية 

ب�سكل عام اإىل مكتبة منوذجية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/725/33 بتاريخ 6 مايو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

اإن�ساء  بينت فيه موافقتها على القرتاح وباأنه مت توجيه وزارة الرتبية والتعليم لإدراج 

مكتبة منوذجية مبنطقة الرفاع �سمن امليزانية الإن�سائية للوزارة للعامني املاليني 2009-

2010م خلدمة اأهايل منطقة الرفاع واملحافظة اجلنوبية يف احلقل الثقايف والتعليمي.

الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن زي�دة خم�س�س�ت الطلبة املبتعثني واملمنوحني من قبل وزارة 

اأ�سحاب  من  املقدم  وخ�رجه�،  البحرين  داخل  يف  للدرا�سة  والتعليم  الرتبية 

عبداهلل  اأحمد  علي  الدكتور  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  النواب:  ال�سعادة 

قمرب.  علي  �سامي  الدكتور  حممد،  علي  �سالح  الدكتور  الف�سالة،  عبداهلل  نا�رش   ،
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الطلبة. وقد رّدت احلكومة  اأمور هوؤلء  اأولياء  املعي�سية على  الأعباء  لتخفيف  وذلك 

نوفمرب   27 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1958/33 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2007م الذي 

جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب تفيد فيه باأنه مت يف �سهر مايو 2007م زيادة 

املخ�س�سات املالية للطلبة البحرينيني املبتعثني من قبل وزارة الرتبية والتعليم للدرا�سة 

يف داخل البحرين وخارجها بواقع )1.3( مليون دينار �سنوياً مما يحقق اأهداف الرغبة، 

كما �سدرت توجيهات للجهات املعنية لدرا�سة ومتابعة اأو�ساع الطلبة والوقوف على 

الحتياجات الأ�سا�سية لهم ب�سكل م�ستمر والعمل على مواكبتها.

الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 اأكتوبر 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

توقعه�  التي  البعثة  اتف�قية  يف  الواردة  الث�لثة  امل�دة  اإلغ�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

وزارة الرتبية والتعليم مع الط�لب املبتعث وويل اأمره، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: حممد خالد اإبراهيم، غامن ف�سل البوعينني، ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي، 

خمي�س حمد الرميحي، نا�رش عبداهلل الف�سالة . وذلك حتى تكون هناك حرية للخريج 

املبتعث يف اختيار جهة العمل التي تنا�سب تخ�س�سه �رشيطة اأن تكون وزارة حكومية 

هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  الع�سكرية.  اأو  املدنية  موؤ�س�ساتها  اإحدى  يف  اأو 

اأر�سله  2008م الذي  9 مار�س  القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/358/33 بتاريخ 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

الرتبية  وزارة  توجيه  مت  واأن��ه  الق��رتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل 

والتعليم باإلغاء املادة املذكورة مبا يتيح الفر�سة للطالب املبتعث العمل بعد تخرجه يف 

اأي موقع ينا�سبه ، �سواء يف القطاع العام اأو اخلا�س.

احلكومة  اإىل  2007م  نوفمرب   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  الرابعة 

املعهد  لطالب  املخ�س�سة  والبعث�ت  املنح  زي�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

املقدم من  العربية،  التع�ون اخلليجي والدول  الديني لت�سمل جميع دول جمل�ص 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد خالد اإبراهيم، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، 

وذلك  الف�سالة.  عبداهلل  نا�رش  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  احلادي،  حممد  اإبراهيم 

لإتاحة املجال لنخراط طالب املعهد الديني يف اأكرث من جمال علمي وديني، وتنويع 
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البعثات واملنح للطالب حيث اأن جميع البعثات املوجودة حالياً موجهة فقط اإىل جامعة 

الأزهر ال�رشيف يف جمهورية م�رش العربية ال�سقيقة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/724/33 بتاريخ 6 مايو2008م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنه مت احل�سول على موافقة كل من ال�سعودية والكويت 

ملنح خريجي املعهد الديني عددا من املنح الدرا�سية فيهما اإىل جانب البعثات املتاحة 

خلريجي املعهد بجامعة الأزهر ال�رشيف.

احلكومة  اإىل  2007م  نوفمرب   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  اخل�م�سة 

البحرين،  بج�معة  العلي�  الدرا�س�ت  برامج  فتح  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد حيدر ح�سن 

ال�سرتي، ال�سيد جميل كاظم ح�سن، ال�سيد عبداهلل جميد العايل. وذلك بهدف فتح 

برامج الدرا�سات العليا بجامعة البحرين لأن العديد من الراغبني يف موا�سلة درا�ساتهم 

العليا من ذوي الدخل املحدود ولي�ستطيعون اللتحاق باجلامعات اخلا�سة. وقد رّدت 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2106/33 بتاريخ 20 

نوفمرب 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

اأهداف  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

الرغبة باعتبارها متحققة على اأر�س الواقع حيث قامت جامعة البحرين بطرح العديد 

فتح  باأن  علماً  2008-2009م  احلايل  اجلامعي  العام  يف  العليا  الدرا�سات  برامج  من 

الربامج املختلفة باجلامعة يخ�سع حلاجة التخ�س�سات ومتطلبات �سوق العمل.

ال�س�د�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 20 نوفمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اإن�س�ء مدر�سة ث�نوية للبنني يف الدائرة ال�س�د�سة للمح�فظة  اقرتاحً� برغبة ب�س�أن 

الو�سطى، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، جالل 

عبدعلي  الدكتور  مزعل،  يو�سف  حممد  املتغوي،  اأحمد  عبداحل�سني  غلوم،  فريوز 

حممد ح�سن. وذلك لعدم وجود مدر�سة ثانوية باملنطقة حيث �ستخدم هذه املدر�سة 

املقرتحة منطقة �سرتة بكاملها املكونة من )7( قرى بالإ�سافة اإىل القرى الكبرية املحيطة 

القرتاح ح�سب  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  واملعامري.  النويدرات  مثل  بها 
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ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2008م  مار�س   9 بتاريخ  رقم درم/357/33  اخلطاب 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح وتوجيه وزارة الرتبية والتعليم لإدراج كلفة 

اإن�ساء املدر�سة املذكورة يف ميزانيتها الإن�سائية املالية للعامني 2009- 2010م.

احلكومة  اإىل  2007م  نوفمرب   20 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  ال�س�بعة 

مدينة  يف  والبن�ت  لالأولد  ث�نويتني  مدر�ستني  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

اإبراهيم حممد  الف�سالة،  عبداهلل  نا�رش  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  عراد، 

احلادي، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور �سامي علي قمرب، حممد خالد اإبراهيم. 

وذلك خللو مدينة عراد من مدر�سة ثانوية لالأولد واأخرى للبنات وماترتب على ذلك 

من معاناة يف انتقال الطلبة اإىل املدار�س الثانوية باملحرق ف�ساًل عن زيادة عدد ال�سكان. 

رقم درم/841/33  القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  وقد رّدت احلكومة 

�سلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2008م  مايو   20 بتاريخ 

فيه موافقتها على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

القرتاح وتوجيه وزارة الرتبية والتعليم لإدراج كلفة اإن�ساء املدر�ستني املذكورتني يف 

ميزانيتها الإن�سائية املالية للعامني 2009- 2010م.

الث�منة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 20 نوفمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

املقدم  ثالث،  بنوب�ت  احلكومية  املدار�ص  حرا�سة  تعميم  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

ال�سيد حيدر ح�سن  الدكتور عبدعلي حممد ح�سن،  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من 

ال�سرتي، جا�سم اأحمد املوؤمن، ال�سيخ علي �سلمان اأحمد، ال�سيخ حمزة علي الديري. 

وذلك لتحقيق الأمن الجتماعي والنف�سي للتالميذ واملعلمني واملحافظة على اأمن مبنى 

املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب  املدر�سة وحمتوياتها. وقد رّدت احلكومة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2008م  مايو   15 بتاريخ  درم/796/33  رقم 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها على القرتاح.

الت��سعة ع�سرة : رفع جمل�س النواب بتاريخ 27 نوفمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء مدر�سة ث�نوية للبن�ت يف الدائرة الث�لثة من املح�فظة 
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النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الخت�س��س�ت،  جميع  ت�سمل  ال�سم�لية 

عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد جميل كاظم ح�سن، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، 

ال�سيد عبداهلل جميد العايل، جواد فريوز غلوم. وذلك لت�سد الفراغ الهائل يف املنطقة 

وقد  فيها.  ال�سكانية  الكثافة  وارتفاع معدل  ثانوية  الدائرة من مدر�سة  الناجت من خلو 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/840/33 بتاريخ 

20 مايو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ميزانيتها  يف  املذكورة  املدر�سة  اإن�ساء  كلفة  لإدراج  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتوجيه 

الإن�سائية املالية للعامني 2009- 2010م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  دي�سمرب   4 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع   : الع�سرون 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء مدر�سة ث�نوية للبن�ت ومدر�سة ابتدائية للبنني على 

الأر�سني املخ�س�ستني ملدر�ستني يف امل�سروع الإ�سك�ين الذي يتم تنفيذه يف الدائرة 

الث�نية )ع�يل و�سلم�ب�د( ب�ملنطقة الو�سطى مع توفري امليزانية الالزمة لذلك على 

األ تتج�وز ع�م 2010م، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد عبداهلل جميد 

اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  ح�سن،  حممد  عبدعلي  الدكتور  غلوم،  فريوز  جواد  العايل، 

ملدر�سة  و�سلماباد  عايل  منطقتي  لفتقار  وذلك  املتغوي.  اأحمد  عبداحل�سني  املوؤمن، 

عدد  تزايد  اإىل  بالإ�سافة  ابتدائية  ملدر�سة  �سلماباد  قرية  وافتقار  وللبنات  للبنني  ثانوية 

ال�سكان يف املنطقة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2008م  مايو   20 بتاريخ  درم/842/33 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه موافقتها على القرتاح وتوجيه وزارة الرتبية والتعليم لإدراج كلفة اإن�ساء املدر�سة 

املذكورة يف ميزانيتها الإن�سائية املالية للعامني 2009- 2010م.

احل�دية والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 11 دي�سمرب 2007م اإىل احلكومة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن فتح مكتب ل�سوؤون الطلبة البحرينيني يف مدينة بون� 

يف جمهورية الهند، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: جواد فريوز غلوم، ال�سيد 

جميل كاظم ح�سن، عبداحل�سني اأحمد املتغوي، جالل فريوز غلوم، عبداجلليل خليل 
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اإبراهيم. وذلك لوجود اأعداد كبرية من الطلبة والطالبات املنت�سبني للجامعات الهندية 

ت�ستغرق  بونا حيث  البحرينية عن مدينة  ال�سفارة  املنطقة وكذلك بعد موقع  يف هذه 

امل�سافة قطع حوايل )8( �ساعات. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/1370/33 بتاريخ 21 يوليو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح وتوجيه وزارة اخلارجية بالتن�سيق مع وزارة 

الرتبية والتعليم لفتتاح مكتب يعني ب�سوؤون الطلبة يف مدينة بونا واملناطق املجاورة 

لها.

الث�نية والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 5 فرباير 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تو�سيع دائرة مه�م امل�سرفني الجتم�عيني والإداريني ب�ملدار�ص 

�سعادة  من  املقدم  الطلبة،  �سلوك  ومالحظة  والأخالقي  القيمي  ب�لتوجيه  للقي�م 

النائب ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي. وذلك بق�سد تطوير نظام الإ�رشاف الجتماعي 

والإداري يف املدار�س احلكومية، ومراقبة �سلوكيات الطلبة بعد بروز بع�س الظواهر 

القرتاح ح�سب  هذا  املوقرة على  احلكومة  رّدت  وقد  املدار�س.  وال�ساذة يف  الغريبة 

ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2008م  مايو   15 بتاريخ  درم/795/33  رقم  اخلطاب 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح باعتباره متحققا من خالل تطوير وزارة الرتبية 

العاملة  التعليمية والإدارية  باملر�سدين الجتماعيني والهيئات  املوكلة  للمهام  والتعليم 

باملدار�س احلكومية.

الث�لثة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 نوفمرب 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير مكتبة مدينة عي�سى الع�مة ومكتبة جدحف�ص الع�مة، 

عبدعلي حممد  الدكتور  غلوم،  فريوز  النواب: جالل  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم 

ح�سن، خليل اإبراهيم املرزوق، ال�سيد جميل كاظم ح�سن، عبداجلليل خليل اإبراهيم. 

وذلك لتطويرهما لتكونا مكتبتني مركزيتني حمتويتني على جميع التخ�س�سات اإ�سافة 

اإىل تزويدهما بالتكنولوجيا احلديثة خلدمة الطلبة واملواطنني القاطنني يف مدينة عي�سى 

وجدحف�س واملناطق املجاورة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 
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ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2009م  اأبريل   8 بتاريخ  درم/650/33  رقم  اخلطاب 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح وقد مت توجيه وزارة الرتبية والتعليم باإدراج 

م�رشوع اإعادة بناء مكتبة جدحف�س العامة وم�رشوع تطوير مكتبة مدينة عي�سى العامة 

�سمن خطط الوزارة امل�ستقبلية.

احلكومة  اإىل  2008م  نوفمرب   4 بتاريخ  النواب  رفع جمل�س  والع�سرون:  الرابعة 

املح�فظة  من  اخل�م�سة  الدائرة  يف  ع�مة  مكتبة  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

ح�سن،  حممد  عبدعلي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الو�سطى، 

مكي،  هالل  مكي  ال�سيد  ال�سرتي،  ح�سن  حيدر  ال�سيد  ح�سن،  كاظم  جميل  ال�سيد 

املواطنني  ن�سمة من  األف  مايقارب )40(  الديري. وذلك لوجود  ال�س�يخ حمزة علي 

املدار�س  اإىل حاجة  بالإ�سافة  عامة  مكتبة  فيها  الدائرة يف حني لتوجد  هذه  يقطنون 

املوجودة فيها لالإ�سناد يف م�سادر البحث العلمي والثقافة العامة. وقد رّدت احلكومة 

املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/651/33 بتاريخ 8 اأبريل 2009م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

توجيه  مت  وقد  القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء 

وزارة الرتبية والتعليم باإدراج م�رشوع اإن�ساء مكتبة عامة يف النويدرات �سمن خطط 

الوزارة امل�ستقبلية.

اإىل  2008م  دي�سمرب   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رف��ع  والع�سرون:  اخل�م�سة 

للبنني  البتدائية  اخلمي�ص  مدر�سة  ترميم  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة  احلكومة 

وتويله� اإىل مكتبة ع�مة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد جميل كاظم 

الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، حممد يو�سف مزعل. وذلك للحفاظ على  ح�سن، 

بالبحرين،  نظامية  مدر�سة  ثاين  وهي  للبنني،  البتدائية  اخلمي�س  ملدر�سة  القدمي  املبنى 

وال�ستفادة منها كمكتبة عامة تخدم الطلبة والأهايل. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1146/33 بتاريخ 10 يونيو 2009م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املذكورة  املدر�سة  مبنى  م�ساحة  ل�سغر  نظراً  باأنه  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 
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الرتبية  فقد مت توجيه وزارة  العامة  املكتبات  اإن�ساء  ا�ستيفائه ملوا�سفات ومعايري  وعدم 

والتعليم لإعداد الدرا�سات لالزمة لتحويل هذا املبنى اإىل متحف تعليمي.

اإىل احلكومة  2009م  اأبريل   7 بتاريخ  النواب  ال�س�د�سة والع�سرون: رفع جمل�س 

ب�ملح�فظة  الث�لثة  الدائرة  يف  �سن�عية  مدر�سة  اإق�مة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

ال�سم�لية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد 

عبداهلل جميد العايل، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، ح�سن �سامل الدو�رشي، ال�سيخ 

ح�سن علي �سلطان. وذلك بق�سد ا�ستيعاب الأعداد املتزايدة من الطلبة وعدم وجود 

مدر�سة �سناعية باملنطقة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/1867/33 بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه باأنه مت توجيه وزارة الرتبية والتعليم بدرا�سة متطلبات الحتياجات امل�ستقبلية 

جلميع املحافظات يف اململكة من اخلدمات التعليمية ال�سناعية يف �سوء الكثافة الطالبية 

�سمنها  ومن  ال�سناعية  الثانوية  املدار�س  اإن�ساء  و�سوابط  معايري  درا�سة  جانب  اإىل 

اإن�ساء مدر�سة ثانوية �سناعية باملنطقة ال�سمالية وذلك لو�سعها �سمن اخلطط الإن�سائية 

امل�ستقبلية للمن�ساآت التعليمية باملدينة ال�سمالية.

ال�س�بعة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 7 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن ف�سل طلبة املرحلة الإعدادية عن طلبة املرحلة البتدائية اإذا 

ك�ن ي�سّمهم مبنى واحد يف مدار�ص البنني، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

القعود، خمي�س  لطيفة حممد  الع�سومي،  عادل عبدالرحمن  الدو�رشي،  �سامل  ح�سن 

حمد الرميحي، عبدالرحمن را�سد بوجميد. وذلك لتجنب كثري من امل�ساكل ال�سلوكية 

اإىل  ي�سل  قد  والذي  املرحلتني  تالميذ  بني  ال�سن  فارق  نتيجة  تن�ساأ  التي  والأخالقية 

حوايل ت�سع �سنوات. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2009م  يوليو   1 بتاريخ  درم/1286/33  رقم 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها على الرغبة لتوافق اأهدافها مع ما هو جاٍر تطبيقه على اأر�س الواقع، 

�سواء باإن�ساء مدار�س جديدة ذات مرحلة واحدة اأو اإن�ساء مبان جديدة يتم نقل طالب 



75

اإحدى املراحل اإليها اأو ف�سل املباين يف بع�س املدار�س ليكون كل مبنى خمت�ساً مبرحلة 

تعليمية واحدة.

الث�منة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 7 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تكييف احل�فالت اخل��سة بنقل طالب املدار�ص احلكومية ، 

عبدعلي حممد  الدكتور  غلوم،  فريوز  النواب: جالل  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم 

املتغوي.  اأحمد  عبداحل�سني  املرزوق،  اإبراهيم  خليل  مزعل،  يو�سف  حممد  ح�سن، 

واأنهم مي�سون  بالدرا�سة خا�سة  اللتزام  الطلبة على  الإ�سهام يف حتفيز  بق�سد  وذلك 

�ساعات طويلة يومياً يف حافالت غري مكيفة ويت�سببون عرقاً يف امل�سافات بني بيوتهم 

رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد   . ومدار�سهم 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري  2010م الذي  اأبريل   12 درم/718/33 بتاريخ 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

اإىل درا�سة ا�سرتاط تكييف احلافالت اخلا�سة  باأنه مت توجيه وزارة الرتبية والتعليم  فيه 

انتهاء  بعد  بهذا اخل�سو�س  املناق�سة اجلديدة  املدار�س احلكومية عند طرح  بنقل طلبة 

العقد املربم حالياً بني وزارة الرتبية والتعليم واملوؤ�س�سة التي تقوم بنقل طالب املدار�س 

احلكومية حتى العام 2012-2013م. كما اأن وزارة الرتبية والتعليم تنتهج حالياً �سيا�سة 

تقوم على التو�سع �سنوياً يف بناء املدار�س يف خمتلف املحافظات لكي تلبي احتياجات 

املناطق ال�سكنية وتقلل احلاجة اإىل و�سائل النقل.

الت��سعة والع�سرون : رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 مايو 2009م اإىل احلكومة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن ا�ستمالك قطعة اأر�ص لإن�س�ء مدر�سة ابتدائية للبن�ت 

بقرية ب�رب�ر، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد 

مكي هالل مكي، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، ال�سيد جميل كاظم ح�سن، حممد 

املوقرة على  احلكومة  رّدت  وقد  املدر�سة.  لهذه  املنطقة  يو�سف مزعل. وذلك حلاجة 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2117/33 بتاريخ 19 نوفمرب 2009م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

ا�ستمالك  اإىل  ت�سعى  والتعليم  الرتبية  وزارة  باأن  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

قطعة اأر�س لإن�ساء مدر�سة ابتدائية للبنات بقرية باربار يف �سوء توافر املوقع املنا�سب 
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وامليزانية الالزمة لال�ستمالك وتنفيذ امل�رشوع.

الثالثون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن هدم واإع�دة بن�ء مدر�سة ه�جر البتدائية للبن�ت الواقعة بقرية بني 

جمرة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد مكي 

يو�سف  حممد  غلوم،  فريوز  جالل  ح�سن،  حممد  عبدعلي  الدكتور  مكي،  هالل 

مزعل. وذلك لقدم املبنى وحاجته للتطوير والتو�سعة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/142/33 بتاريخ 27 يناير2010م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنه قد �سدرت التعليمات لوزارة الرتبية والتعليم للعمل 

التجديد  عملية  توؤثر  ل  بحيث  تدريجياً  للبنات  البتدائية  هاجر  مدر�سة  جتديد  على 

على �سري الدرا�سة يف املدر�سة، كما مت التوجيه باإدراج اإن�ساء مبنى اأكادميي يف املدر�سة 

املذكورة �سمن خطة جتديد هذه املدر�سة.

اإىل احلكومة  2009م  اأكتوبر   27 بتاريخ  النواب  احل�دية والثالثون: رفع جمل�س 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن ترميم مدر�سة الرف�ع ال�سرقي البتدائية للبنني، املقدم 

مرافق  اأغلب  لتهالك  نظراً  وذلك  ال�سعيدي.  اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  النائب  �سعادة  من 

املدر�سة ووجود حاجة ما�ّسة لإعادة بنائها اأو ترميمها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

الذي  2010م  اأبريل   12 بتاريخ  درم/716/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب تفيد باملوافقة وباأنه مت اإجراء �سيانة تطويرية و�ساملة لها، كما 

يتم اإجراء ال�سيانة الدورية والوقائية ب�سورة م�ستمرة على مدار ال�سنة.
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تقاعديات
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ثمان وعشرون تقاعديات
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 اأبريل 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

العربية  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�ص  دول  يف  الع�ملني  البحرينيني  لإدراج  برغبة 

ل�سندوق  الع�مة  الهيئة  اأو  الجتم�عية  للت�أمين�ت  الع�مة  الهيئة  مظلة  تت 

التق�عد، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبا�س ح�سن اإبراهيم، اأحمد ح�سني 

اإبراهيم بهزاد. وذلك بق�سد توفري حماية تاأمينية للبحرينيني العاملني  اإبراهيم، اأحمد 

يف دول جمل�س التعاون حتفظ لأ�رشهم كيانها وتوؤمن م�ستقبل اأبنائها معي�سياً يف حالت 

اإ�سابات العمل. وقد وافقت احلكومة املوقرة على  اأو  اأو الوفاة  اأو ال�سيخوخة  العجز 

الذي  2003م  نوفمرب   15 بتاريخ  درم/1105/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب، واأن العمل جار على تنفيذه. ثم اأحال جمل�س الوزراء اإىل 

جمل�س النواب بتاريخ 18 مار�س 2006م م�رشوع قانون باملوافقة على النظام املوحد 

ملّد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري 

الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  املجل�س،  دولة ع�سو يف  اأي  دولهم يف 

والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )68( ل�سنة 2006 باملوافقة على النظام املوحد ملّد 

العاملني يف غري  العربية  التعاون لدول اخلليج  التاأمينية ملواطني دول جمل�س  احلماية 

دولهم يف اأية دولة ع�سو يف املجل�س بتاريخ 11اأكتوبر 2006م.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 14 اأكتوبر 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

املحت�سبة  والفوائد  الدولة  موظفي  قرو�ص  على  املحت�سبة  الفوائد  لإلغ�ء  برغبة 

ملوظفي  التق�عد  ل�سندوق  الع�مة  الهيئة  من  واملمنوحة  املع��ص  ا�ستبدال  على 

الدولة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: غامن ف�سل البوعينني، عادل عبدالرحمن 

املعاودة، ال�سيخ علي مطر، حمد خليل املهندي، د. عي�سى جا�سم املطوع. وذلك بق�سد 

تنقية هذه القرو�س من الربا وملا تت�سمنه من خمالفة للمادة )2( من الد�ستور التي تن�س 

اأن  للت�رشيع( كما  الدولة الإ�سالم، وال�رشيعة الإ�سالمية م�سدر رئي�س  اأن )دين  على 

يف اإلغاء هذه الفوائد تي�سرياً على املواطنني وت�سهياًل لأمور معي�ستهم خا�سة واأن هذه 

القرو�س املمنوحة هي يف اأ�سلها من املدخرات املالية التقاعدية للمقرت�س نف�سه. وقد 
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بتاريخ  درم/1677/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  على  املوقرة  احلكومة  رّدت 

22 اأكتوبر 2005الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على اإيجاد نظام 

النظام احلايل  الإبقاء على  ال�رشيعة الإ�سالمية مع  لتعاليم  للقرو�س وال�ستبدال طبقاً 

املعمول به على اأن يتم منح القرو�س وال�ستبدال وفقاً لرغبة املقرت�س.

2003م  نوفمرب   20 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  �لثالثة: 

م�سروع ق�نون ب�س�أن الت�أمني الجتم�عي على البحرينيني الع�ملني يف اخل�رج ومن 

يف حكمهم املرافق للمر�سوم امللكي رقم )63( ل�سنة 2003م. وذلك يف اإطار �سعي 

احلكومة لتحقيق الطماأنينة الجتماعية للمواطنني وتنفيذ كل ما من �ساأنه �سمان م�ستقبل 

العاملني من اأبناء البالد وخا�سة عند العجز اأو ال�سيخوخة اأو الوفاة، فقد راأت مد مظلة 

ا�ستكمال  البالد خارج اململكة. وبعد  اأبناء  العاملني من  لت�سمل  التاأمينات الجتماعية 

دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )31( ل�سنة 2005 ب�ساأن 

 15 التاأمني الجتماعي على البحرينيني العاملني يف اخلارج ومن يف حكمهم بتاريخ 

اأغ�سط�س 2005م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2003م  دي�سمرب   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الرابعة: 

اقرتاحً� برغبة لل�سم�ح للموظفني الع�ملني يف القط�ع اخل��ص ب�سم خدمتهم عند 

اإع�دة تعيينهم يف القط�ع احلكومي، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: د. �سعدي 

حممد عبداهلل، حممد خالد اإبراهيم، د.علي اأحمد عبداهلل، عبد العزيز جالل املري، 

الجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  يف  القانون  ي�سمح  حيث  بوخما�س.  عيد  ح�سن 

ب�سم اخلدمة التي يق�سيها املوظفون يف القطاع احلكومي ب�سقيه املدين والع�سكري اإىل 

خدمتهم يف القطاع اخلا�س حال اإعادة تعيينهم يف القطاع اخلا�س من القطاع احلكومي، 

اأما املوظفون العاملون يف القطاع احلكومي فال ميكن �سم مدة خدمتهم التي ق�سوها يف 

القطاع اخلا�س، مما يمُعد اإجحاف كبري بحق �رشيحة كبرية من املواطنني و�سياع حلقوقهم 

التقاعدية، خا�سة واأن �سناديق التقاعد ت�سعى دائماً اإىل م�سلحة املواطنني من خالل 

جتميع املدد الالزمة ل�ستحقاق املعا�س التقاعدي و�سن القوانني التي من �ساأنها حتقيق 

هذه الغاية، خا�سة واأنها �سنوات عمل فعلية �سواء يف القطاع اخلا�س اأو العام. وقد 
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وافقت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/ 33/ 125 بتاريخ 

30 يناير 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

بقانون يف هذا  النواب. واأعدت م�رشوعاً  رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س 

اخل�سو�س، وهو م�رشوع قانون بتعديل املادة )10( من القانون رقم )13( ل�سنة 1975 

ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، املرافق للمر�سوم امللكي رقم 

)18( ل�سنة 2006. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك 

ب�ساأن   1975 ل�سنة  القانون رقم )13(  اإىل  مادة  باإ�سافة   2006 ل�سنة  قانون رقم )66( 

تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة بتاريخ 19 �سبتمرب 2006م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  فرباير   15 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  اخل�م�سة: 

اقرتاحً� بق�نون ب�إ�س�فة م�دة برقم )87( مكررًا، اإىل الق�نون رقم )13( ل�سنة 1975م 

ب�س�أن تنظيم مع��س�ت ومك�ف�آت التق�عد ملوظفي احلكومة )يتعلق ب��ستبدال ن�سبة 

النائب  �سعادة  من  املقدم  الراتب(،  6% من  بواقع  ب�ملك�ف�أة  التق�عدي  املع��ص  من 

برقم  “تمُ�ساف مادة جديدة  الري�س. حيث ن�س القرتاح على:  عثمان حممد �رشيف 

بناًء على طلب املوظف املحال اإىل التقاعد  ن�سها كالآتي: يجوز للهيئة  )87( مكرراً 

لن�س  له طبقاً  امل�ستحقة  املكافاأة  فاأكرث حتويل  اخلام�سة واخلم�سني  �سن  بلغ  الذي  املبكر 

املادة )87( فقرة اأوىل اإىل معا�س اإ�سايف يح�سب بن�سبة )6%( من املعا�س التقاعدي 

ي�ساف اإىل املعا�س امل�ستحق له وقت اإحالته على التقاعد، على األ تخ�سع الن�سبة امل�سافة 

للمعا�س للزيادة ال�سنوية التي تدخل �سمن املعا�س الأ�سلي. يف حالة وفاة املوظف اأو 

�ساحب املعا�س ل يجوز للم�ستحقني عن اأيهما حتويل املكافاأة اإىل معا�س«.

 )48( رقم  قانون  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد   

ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )13( ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات 

ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة بتاريخ 30 يوليو 2006م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  فرباير   15 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 

اقرتاحً� بق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون الت�أمني الجتم�عي ال�س�در ب�ملر�سوم 

بق�نون رقم )24( ل�سـنة 1976م بتعديل ن�ص امل�دتني )35 ، 36(، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: الدكتور �سعدي حممد عبداهلل، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، حممد 
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القرتاح  وي�ستهدف  بوخما�س.  عيد  ح�سن  املري،  جالل  عبدالعزيز  اإبراهيم،  خالد 

ال�سماح للموؤمن عليهم ممن لهم �سنوات خدمة �سابقة م�سمومة اإىل مدة ال�سرتاك يف 

نظام التاأمني الجتماعي باحل�سول على نظام التاأمني، مدة مت�سلة ومعتربة يف ح�ساب 

املدد املوؤهلة للح�سول على معا�س تقاعدي. حيث اإن النظام املعمول به هو اأنه مهما 

بلغ عدد ال�سنوات امل�سمومة فلن يتمكن املوؤمن عليه من احل�سول على معا�س تقاعدي 

مامل ي�سرتك فعلياً يف نظام التاأمني الجتماعي بقدر ال�سنوات التي ي�سرتطها القانون 

من  املواطنني  من  العديد  حرمان  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  الأمر  عليه،  املوؤمن  ل�سن  وفقاً 

احل�سول على مورد مايل عند بلوغهم �سن التقاعد اأو عند فقدهم وظائفهم على رغم 

وجود �سنوات اخلدمة الطويلة، فقط لعدم �رشيان القانون عند بدء التحاقهم ب�سوق 

القرتاح  بهذا  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد   . العمل 

ال�سادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2007 ل�سنة  رقم )7(  قانون 

باملر�سوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976، بتاريخ 21 يونيو 2007م.

ال�س�بعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 15 مار�س 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون الت�أمني الجتم�عي ال�س�در ب�ملر�سوم بق�نون 

رقم )24( ل�سـنة 1976م )يتعلق بتعديل اأن�سبة امل�ستحقني للمع��ص(، املقدم من 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور �سعدي حممد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد 

املري.  اإبراهيم، عبدالعزيز جالل  الدكتور �سالح علي حممد، حممد خالد  ال�سيخ، 

بذات  املعا�س  �ساحب  اأو  العامل  وفاة  عند  املعا�س  توزيع  اإعادة  القرتاح  وي�ستهدف 

الطريقة املعمول بها لدى نظام التقاعد احلكومي، حتقيقاً للعدالة الجتماعية بني اأفراد 

املجتمع. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بهذا القرتاح 

ال�سادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2007 ل�سنة  رقم )6(  قانون 

باملر�سوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976، بتاريخ 21 يونيو 2007م.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 12 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون ب�س�أن �سم خدمة من اأعيد للخدمة ومن اكت�سب اجلن�سية البحرينية، املقدم 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حمد خليل املهندي، ال�سيخ علي حممد مطر، �سامي  من 

بق�نون  واقرتاحً�  حاجي،  عبداهلل  اأحمد  الهرمي،  ح�سني  يو�سف  البحريي،  حم�سن 
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لل�سم�ح ملوظفي احلكومة املدنيني والع�سكريني ب�سم خدمتهم ال�س�بقة اإىل اخلدمة 

احل�لية وذلك يف ميع�د ل يج�وز �سنة واحدة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

الدكتور �سعدي حممد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، عبدالعزيز جالل 

املري، ح�سن عيد بوخما�س، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، اإذ راأى املجل�س اإتاحة الفر�سة 

التقاعدي  املعا�س  ا�ستحقاق  ميزة  من  حرمانهم  وعدم  ال�سابقة  اخلدمة  مدة  �سم  يف 

الذي كلما زادت مدة اخلدمة ح�سلت الأ�رشة على راتب تقاعدي اأكرب فت�سان لالأ�رشة 

�سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  وا�ستقرارها.  كرامتها 

رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2006 ل�سنة   )47( رقم  قانون  القرتاحني  بهذين 

بتاريخ  احلكومة  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  تنظيم  ب�ساأن   1975 ل�سنة   )13(

30 يوليو 2006م. وقانون رقم )59( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام قانون تنظيم 

ال�سادر  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�سباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات 

القانونني  2006م �سمح  اأغ�سط�س   20 1976بتاريخ  ل�سنة  بقانون رقم )11(  باملر�سوم 

وفق  املدة  ب�سم  اأي�ساً  يمُ�سمح  ال�سنة  م�ست  واإذا  كاملة،  �سنة  ملدة  ال�سابقة  املدة  ب�سم 

�سوابط وح�سابات معينة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  يوليو   12 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الت��سعة: 

ب�س�أن  1975م  ل�سنة   )13( رقم  الق�نون  من   )87( امل�دة  بتعديل  بق�نون  اقرتاحً� 

الأدنى  التق�عد ملوظفي احلكومة. )يت�سمن رفع احلد  تنظيم مع��س�ت ومك�ف�آت 

ملنحة الزواج التي تحُعطى لالأرملة اأو البنت اأو بنت البن اأو الأخت من )300( دين�ر 

اإىل )540( دين�رًا ليتم��سى اأكرث مع الظروف املعي�سية(، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: د. �سعدي حممد عبداهلل ، ح�سن عيد بوخما�س، د. علي اأحمد عبداهلل، د. 

حالة  “ويف  على  القرتاح  ن�س  حيث  املري.  جالل  عبدالعزيز  حممد،  علي  �سالح 

زواج الأرملة اأو البنت اأو بنت البن اأو الأخت ت�رشف لها منحة زواج تعادل املعا�س 

امل�ستحق لها عن )18( �سهراً وبحد اأدنى مقداره )540 ديناراً( ولت�رشف هذه املنحة 

بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  واحدة” وبعد  مرة  اإل 

قانون رقم )43( ل�سنة 2006 بتعديل املادة )87( من القانون رقم )13( ل�سنة 1975 

ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة بتاريخ 30 يوليو 2006م.
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املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  يوليو   12 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع��سرة: 

ب�س�أن  1975م  ل�سنة   )13( رقم  الق�نون  من   )30،18( بتعديل  بق�نون  اقرتاحً� 

تنظيم مع��س�ت ومك�ف�آت التق�عد ملوظفي احلكومة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: الدكتور �سعدي حممد عبداهلل، الدكتور �سالح علي حممد، الدكتورعلي 

اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، عبدالعزيز جالل املري. وي�ستهدف 

القرتاح تعديل املادتني )30،18( املتعلقتني برعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة والأرامل 

بحيث يمُعامل املوظف امل�ستقيل اإذا ثبت بقرار من الهيئة الطبية املخت�سة بوزارة ال�سحة 

اإن ال�ستقالة كانت لأ�سباب �سحية تهدد حياة املوظف باخلطر لو ا�ستمر يف وظيفته اأو 

ب�سبب التفرغ للعناية باأحد والديه اأو ابنه اأو ابنته اأو اأخيه اأو اأخته من ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، يعامل املوظف معاملة من يرتك اخلدمة لبلوغ �سن التقاعد العتيادي. وكذلك 

تقرير ا�ستحقاق الأم ملعا�س عن ابنها املتوفى اإذا ما حدث الطالق اأو الرتمل من والد 

املتويف بعد تاريخ وفاة البن ، نظراً لأن الن�س احلايل ل يقرر ا�ستحقاقها اإل اإذا كانت 

الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  الإبن.  وفاة  تاريخ  مرتملة يف  اأو  مطلقة 

رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2006 ل�سنة   )55( رقم  قانون  به  �سدر  والقانونية 

)13( ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة بتاريخ 8 

اأغ�سط�س 2006م.

احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

الع�مة  الهيئة  مع  التق�عد  ل�سندوق  الع�مة  الهيئة  دمج  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

�سعدي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الجتم�عية،  للت�أمين�ت 

حممد عبداهلل، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، حممد خالد اإبراهيم، عبدالعزيز جالل 

املري، الدكتور �سالح علي حممد. وذلك من اأجل تقريب املزايا التاأمينية بني موظفي 

ح�سب  الهيئتني  دمج  على  املوقرة  احلكومة  وافقت  وقد  واخلا�س.  العام  القطاعني 

اخلطاب رقم درم/1040/33 بتاريخ 22 يوليو 2006م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب. و�سدر قرار من جمل�س الوزراء بدجمهما يف هيئة واحدة با�سم )الهيئة العامة 

للتاأمني الجتماعي( واأن العمل جار الآن لإعداد م�رشوع قانون بالدمج. وبالفعل اأحال 
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2006م اإىل جمل�س النواب م�رشوع قانون دمج  24 دي�سمرب  جمل�س الوزراء بتاريخ 

الهيئتني. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر قانون رقم )3( 

ل�سنة 2008 ب�ساأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي بتاريخ 7 فرباير 2008م مت فيه دمج 

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي مع الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد.

الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 18 مار�س 2006م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن تعديل امل�دة )26( من املر�سوم بق�نون رقم )13( ل�سنة 1975م 

اأ�سحاب  من  املقدم  احلكومة،  ملوظفي  التق�عد  ومك�ف�آت  مع��س�ت  تنظيم  ب�س�أن 

الدكتور  عبداهلل،  حممد  �سعدي  الدكتور  اإبراهيم،  خالد  حممد  النواب:  ال�سعادة 

�سالح علي حممد، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ. 

وي�ستهدف القرتاح حماية الأرملة من العوز واحلاجة حال طالقها من زوجها الأخري 

اأو ترملها منه اإذا كانت ل تعمل اأو ل ت�ستحق معا�ساً عن زوجها الأخري اأو اإذا قّل دخلها 

الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  ال�سابق.  زوجها  معا�س  يف  ن�سيبها  عن 

من   )26( املادة  بتعديل   2009 ل�سنة   )2( رقم  قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية 

التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  تنظيم  ب�ساأن  1975م  ل�سنة   )13( رقم  بقانون  املر�سوم 

ملوظفي احلكومة 1976، بتاريخ 22 مار�س2009م .

الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 18 مار�س 2006م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن تعديل امل�دة رقم )25( من املر�سوم بق�نون رقم )11( ل�سنة 

1976م ب�س�أن تنظيم مع��س�ت ومك�ف�آت التق�عد ل�سب�ط واأفراد الأمن الع�م، املقدم 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد خالد اإبراهيم، الدكتور �سعدي حممد عبداهلل، 

الدكتور �سالح علي حممد، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد 

ال�سيخ. وي�ستهدف القرتاح حماية الأرملة من العوز واحلاجة حال طالقها من زوجها 

الأخري اأو ترملها منه اإذا كانت ل تعمل اأو ل ت�ستحق معا�ساً عن زوجها الأخري اأو اإذا قّل 

دخلها عن ن�سيبها يف معا�س زوجها ال�سابق وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

رقم )25(  املادة  بتعديل   2009 ل�سنة  رقم )3(  قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية 

من املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976م ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد 

ل�سباط واأفراد الأمن العام، بتاريخ 22 مار�س2009م.
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الرابعة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 31 مايو 2006م 

ب�ملر�سوم  ال�س�در  الجتم�عي  الت�أمني  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع 

بق�نون رقم )24( ل�سنة 1976، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )59( ل�سنة 2006م. 

 )4000( مببلغ  للموؤمن  ال�سهري  التاأميني  لالأجر  �سقف  حتديد  امل�رشوع  وي�ستهدف 

دينار ا�سرت�ساداً مبا هو معمول به يف بع�س اأنظمة التاأمينات الجتماعية يف دول جمل�س 

التعاون على الرغم من اأن اخلبري الكتواري للهيئة ارتاأى اأن هذا ال�سقف يعد مرتفعاً، 

وحتى ل ي�سبح مفهوم املعا�س م�سدر ثراء لفئة قليلة على ح�ساب فئات اأخرى، كما 

ت�سمن التعديل حظر التاأمني على العامل لدى اأكرث من �ساحب عمل وذلك للق�ساء 

على عالقة العمل ال�سورية وعلى �سوء ال�ستغالل. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )40( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام 

قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976 بتاريخ 30 

يوليو 2006م.

يوليو   11 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  اخل�م�سة 

2006م م�سروع ق�نون م�س�غ بن�ء على اقرتاح بق�نون من جمل�ص ال�سورى بتعديل 

بع�ص اأحك�م ق�نون تنظيم املع��س�ت ومك�ف�آت التق�عد ل�سب�ط واأفراد قوة دف�ع 

البحرين والأمن الع�م ال�س�در ب�ملر�سوم بق�نون رقم )11( ل�سنة 1976. وذلك من 

اأجل حتقيق امل�ساواة بالن�سبة للوالدين، بحيث ي�ستحقان معا�ساً عن ابنتهما املتوفاة اإذا 

اأبناء البنت وبناتها  مل تكن متزوجة كما ي�ستحقانه حالياً عن ابنهما املتوفى، وم�ساواة 

مع اأبناء البن وبناته يف انتقال ن�سيب اأمهم املتوفاة اإليهم بعد وفاتها؛ وذلك اأ�سوة باأبناء 

البن وبناته الذين ينتقل اإليهم ن�سيب اأبيهم بوفاته. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )19( ل�سنة 2008 بتعديل بع�س اأحكام 

قانون تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ل�سباط و اأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 بتاريخ 4 اأغ�سط�س 2008م.

ال�س�د�سة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 24 دي�سمرب 

املرافق للمر�سوم  للت�أمني الجتم�عي  الع�مة  الهيئة  ب�س�أن  م�سروع ق�نون  2006م 

امللكي رقم )98( ل�سنة 2006م. يت�سمن و�سع هيئتي التقاعد والتاأمينات يف امل�سار 
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اإن�ساء  خالل  من  ال�ستثمار  فر�س  وحت�سني  املزايا  وتقريب  الدمج  لتحقيق  ال�سحيح 

التاأمينات  التقاعد ملوظفي احلكومة واأموال  اأموال  هيئة واحدة تتوىل الإ�رشاف على 

للعاملني يف القطاع الأهلي واأموال التقاعد ل�سباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن 

العام. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم 

)3( ل�سنة 2008 ب�ساأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي بتاريخ 7 فرباير 2008م.

احلكومة  اإىل  2007م  مار�س   27 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  ال�س�بعة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة اإىل احلكومة املوقرة ب�س�أن توحيد املزاي� التق�عدية للع�ملني 

يف القط�عني الع�م واخل��ص، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور علي اأحمد 

�سالح  الدكتور  اإبراهيم،  خالد  حممد  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  عبداهلل، 

الف�سالة. وذلك بق�سد خدمة �رشيحة كبرية من املواطنني  علي حممد، نا�رش عبداهلل 

من خالل حت�سني الو�سع املعي�سي عند الإحالة للتقاعد وكذلك ال�ستفادة من القرو�س 

اأثناء اخلدمة ومبا يحقق امل�ساواة بني موظفي القطاع العام واخلا�س. وقد رّدت احلكومة 

2008م  يونيو   5 بتاريخ  رقم درم/963/33  اخلطاب  القرتاح ح�سب  املوقرة على 

الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

رقم )3(  القانون  وباأن �سدور  القرتاح  املوافقة على  وت�سمن  النواب،  اإىل جمل�س 

ل�سنة 2008 ب�ساأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي هو املرحلة الأوىل من مراحل توحيد 

اأ�س�س الدمج الإداري والتاأميني من خالل  املزايا التاأمينية حيث �ستتوىل الهيئة و�سع 

التقريب بني املزايا التقاعدية ، وباأنه جار اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�سدد.

املوقرة  اإىل احلكومة  2007م  8 مايو  بتاريخ  النواب  الث�منة ع�سرة: رفع جمل�س 

اقرتاحً� بق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون الت�أمني الجتم�عي ال�س�در ب�ملر�سوم 

من  املقدم   ،)%3( قدره�  �سنوية  زي�دة  يحقق  مب�   1976 ل�سنة   )24( رقم  بق�نون 

الف�سالة،  عبداهلل  نا�رش  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، الدكتور �سامي علي قمرب، اإبراهيم حممد احلادي. 

باإ�سافة فقرات اإىل ن�سو�س املواد   )57  ،41 وي�ستهدف القرتاح تعديل املواد )39، 

التالية:  احلالت  يف  التقاعدي  للمعا�س   )%3( بواقع  زيادة  حتقيق  يكفل  مبا  املذكورة 

ال�سيخوخة، العجز اأو الوفاة، اأو اإ�سابة العمل. وذلك من اأجل م�ساواة الزيادة ال�سنوية 
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للمعا�سات امل�ستحقة من الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد )بالن�سبة ملوظفي اخلدمة املدنية 

للتاأمينات الجتماعية )بالن�سبة  العامة  الهيئة  امل�ستحقة من  املعا�سات  والع�سكرية( مع 

ملوظفي القطاع اخلا�س(. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر 

قانون رقم )50( ل�سنة 2009 بتعديل اأحكام قانون التاأمني الجتماعي ال�سادر باملر�سوم 

بقانون رقم )24( ل�سنة 1976بتاريخ 27 اأغ�سط�س 2009م.

الت��سعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 15 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن تعديل امل�دة )22( من الق�نون رقم )13( ل�سنة 1975م ب�س�أن 

احلكومة  خزينة  )تميل  احلكومة  ملوظفي  التق�عد  ومك�ف�آت  مع��س�ت  تنظيم 

الفرق يف ال�سرتاك�ت بني فرتة اخلدمة الفعلية واملدة املح�سوب عنه� احلد الأق�سى 

الدكتور علي  النواب:  ال�س���عادة  اأ�سحاب  املقدم من  امل�ستحق للوزير(،  للمع��ص 

ال�سيخ،  اأحمد  اللطيف  عبد  الدكتور  حممد،  علي  �سالح  الدكتور  اهلل،  عبد  اأحمد 

العجز  �سّد  القرتاح  وي�ستهدف  احلادي.  حممد  اإبراهيم  قمرب،  علي  �سامي  الدكتور 

الناجت عن التقاعد املبكر بالتمويل من اخلزينة العامة حيث يعد تقاعد الوزراء �سكاًل من 

اأ�سكال التقاعد املبكر الذي يكلف الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد مبالغ طائلة يف ظل 

املادة )22( من قانون التقاعد ملوظفي احلكومة التي متنح الوزير معا�سا تقاعدياً بواقع 

)80%( من الراتب الأ�سا�سي للوزير اأيا كانت مدة خدمته، اإذ اأن املادة ل ت�سرتط مدة 

خدمة موؤهلة ي�ستحق الوزير عنها معا�ساً تقاعدياً بخالف املوظفني اخلا�سعني لقانون 

التقاعد يف الهيئة. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بهذا 

القرتاح قانون رقم )25( ل�سنة 2010 باإ�سافة فقرة اإىل ن�س املادة )22( من القانون 

احلكومة  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات  تنظيم  ب�ساأن  1975م  ل�سنة   )13( رقم 

بتاريخ 17 يونيو2010م.

الع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 8 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

مدة  �سم  الع�م  والأمن  البحرين  دف�ع  قوة  واأفراد  ل�سب�ط  ال�سم�ح  ب�س�أن  بق�نون 

علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  اخل��ص،  القط�ع  يف  خدمتهم 

حممد،  علي  �سالح  الدكتور  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  عبداهلل،  اأحمد 

الدكتور �سامي علي قمرب، اإبراهيم حممد احلادي. وي�ستهدف القرتاح ال�سماح ل�سباط 
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واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام واحلر�س الوطني وجهاز الأمن العام �سم مدة 

ا�ستحقوا عنها  قد  يكونوا  احلالية مامل  اإىل مدة خدمتهم  القطاع اخلا�س  خدمتهم يف 

معا�ساً تقاعدياً. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر قانون رقم 

)54( ل�سنة 2009 بتعديل املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 باإ�سدار قانون تنظيم 

معا�سات ومكافاآت التقاعد ل�سباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام باإ�سافة مادة 

برقم 11 مكرراً بتاريخ 22 نوفمرب 2009م.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  احل�دية 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن منح املتق�عدين تخفي�س� وقدره )50%( على جميع 

الرحمن  عبد  �ادل  ع  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  احلكومية،  املع�مالت 

الع�سومي، عبد الرحمن را�سد بوجميد، لطيفة حممد القعود، ح�سن �سامل الدو�رشي، 

خمي�س حمد الرميحي. وذلك بق�سد م�ساعدة املتقاعدين ملواجهة املتغريات املعي�سية 

والإ�سهام يف منحهم املكانة الجتماعية التي ي�ستحقونها بعد �سنوات العمل التي اأّدوها. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1827/33 بتاريخ 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2007م  نوفمرب   20

خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب، وت�سمن باأن م�رشوع قانون 

�سمان حقوق امل�سنني �سيعالج بع�س هذه احلالت ومت الإيعاز للجهات املعنية لدرا�سة 

الرغبة من كافة اجلوانب لتاأمني اأكرب ا�ستفادة للمتقاعدين من التخفي�س املقرتح، متهيداً 

لإ�سدار بطاقة تعريفية تت�سمن البيانات الأ�سا�سية ودرا�سة طبيعة ماهية اخلدمات التي 

م�سوؤولية  بها  �ستناط  التي  اجلهات  حتديد  �سوئها  على  ليتم  للمتقاعدين  منحها  ميكن 

تقدمي هذه اخلدمات.

احلكومة  اإىل  2008م  اأبريل   15 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�نية 

املوقرة اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن تعديل امل�دة )7( الفقرة الث�نية من الق�نون رقم )13( 

1975م ب�س�أن تنظيم مع��س�ت ومك�ف�آت التق�عد ملوظفي احلكومة، املقدم  ل�سنة 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد 

ال�سيخ، الدكتور �سالح علي حممد، الدكتور �سامي علي قمرب، نا�رش عبداهلل الف�سالة. 

وي�ستهدف القرتاح اإتاحة املجال للموظف العامل يف احلكومة الذي اكت�سب اجلن�سية 
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املدة هي  اأن هذه  باعتبار  البحرينية  للجن�سية  اكت�سابه  بعد  مّدة خدمته  البحرينية �سم 

مدة خدمة فعلية وكذلك تطبيقاً للم�ساواة. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

والقانونية �سدر بهذا القرتاح قانون رقم )26( ل�سنة 2010 بتعديل الفقرة الثانية من 

املادة )7( من القانون رقم )13( ل�سنة 1975م ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة بتاريخ 17 يونيو2010م.

2008م اإىل احلكومة  اأكتوبر   28 الث�لثة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 

املوقرة اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن تعديل بع�ص اأحك�م املر�سوم بق�نون رقم )24( ل�سنة 

1976م ب�إ�سدار ق�نون الت�أمني الجتم�عي )امل�دتني 80-82(، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، ال�سيد 

وي�ستهدف  البحريي.  حم�سن  �سامي  الف�سالة،  عبداهلل  نا�رش  ح�سن،  كاظم  جميل 

الوالدين  ا�ستحقاق  امل�ساواة يف  نوع من  لتحقيق  املعا�س  ا�ستحقاق  تو�سيع  القرتاح 

ملعا�س عن ابنتهما املتوفاة كما ي�ستحقانه حالياً عن ابنهما املتوفى. وبعد ا�ستكمال دورة 

 2010 ل�سنة  قانون رقم )19(  القرتاح  بهذا  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات 

 )24( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

ل�سنة 1976 بتاريخ 9 يونيو 2010م.

الرابعة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 28 اأكتوبر 2008م اإىل احلكومة 

 )8( رقم  بق�نون  املر�سوم  اأحك�م  اإجراء تعديل على  ب�س�أن  بق�نون  اقرتاحً�  املوقرة 

ل�سنة 1988م بتعديل بع�ص اأحك�م الق�نون رقم )13( ل�سنة 1975م ب�س�أن تنظيم 

اأ�سحاب  من  املقدم  احلكومة،  وم�ستخدمي  ملوظفي  التق�عد  ومك�ف�آت  مع��س�ت 

ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة 

احلادي.  حممد  اإبراهيم  قمرب،  علي  �سامي  الدكتور  حممد،  علي  �سالح  الدكتور 

فيما  الهيئتني  يف  التقاعدي  للمعا�س  امل�ستحقني  جميع  م�ساواة  القرتاح  وي�ستهدف 

الهيئة  يف  امل�ستحقني  جلميع  التقاعدية  املزايا  توحيد  حتقيق  وكذلك  باأن�سبتهم  يتعلق 

العامة للتاأمني الجتماعي منذ عام 1975. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

الثالثة  املادة  بتعديل  2010م  ل�سنة   )22  ( رقم  قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية 

 )13( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   1988 ل�سنة   )8( رقم  بقانون  املر�سوم  من 
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ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة بتاريخ 9 يونيو 

2010م.

اخل�م�سة والع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 19 مايو 

2009م م�سروع ق�نون ب�إن�س�ء �سندوق مع��س�ت ومك�ف�آت التق�عد لأع�س�ء جمل�سي 

واملجال�س البلدية وتنظيم معا�ساتهم ومكافاآتهم، املرافق للمر�سوم  ال�سورى والنواب 

امللكي رقم )40( ل�سنة 2009م. وي�ستهدف امل�رشوع اإن�ساء �سندوق ينظم معا�سات 

لأع�ساء  العمل  واإ�سابات  والوفاة  والعجز  ال�سيخوخة  حالت  يف  التقاعد  ومكافاآت 

جمل�سي ال�سورى والنواب واملجال�س البلدية، وحتديد مقدار املعا�س التقاعدي الذي 

احت�ساب  البلدية وكيفية  والنواب واملجال�س  ال�سورى  اأع�ساء جمل�سي  يح�سل عليه 

هذا املعا�س. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون 

رقم )32( ل�سنة 2009 باإن�ساء �سندوق معا�سات ومكافاآت التقاعد لأع�ساء جمل�سي 

يونيو   30 بتاريخ  ومكافاآتهم  معا�ساتهم  وتنظيم  البلدية  واملجال�س  والنواب  ال�سورى 

2009م.

ال�س�د�سة والع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 26 مايو 

2009م م�سروع ق�نون م�س�غ بن�ء على اقرتاح بق�نون من جمل�ص ال�سورى بتعديل 

بع�ص اأحك�م املر�سوم بق�نون رقم )8( ل�سنة 1980 بتقرير زي�دة لأ�سح�ب املع��س�ت 

بها  يتمتع  التي  التقاعد  مزايا  اخلا�س  القطاع  منح موظفي  وي�ستهدف  وامل�ستحقني. 

اأقرانهم من موظفي القطاع احلكومي، والإ�سهام اإيجابيا يف الوفاء باللتزامات املالية 

املكافاأة  اأو  الزيادة  بني  عليه  املوؤمن  تخيري  وكذلك  احلكومي،  القطاع  للمتقاعدين يف 

والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  بينهما.  يجمع  األ  على 

بذلك قانون رقم )9( ل�سنة 2010 بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )8( ل�سنة 

1980 بتقرير زيادة لأ�سحاب املعا�سات وامل�ستحقني بتاريخ 3 مار�س 2010م.

 10 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  والع�سرون:  ال�س�بعة   

للدولة  الع�مة  امليزانية  يف  اإ�س�يف  اعتم�د  بفتح  ق�نون  م�سروع  2009م  نوفمرب 

ال�سمو رئي�ص جمل�ص  لر�س�لة �س�حب  املرافق  2009-2010م،  امل�ليتني  لل�سنتني 

امل�ساريع  مل�رشوفات  اإ�سافية  اعتمادات  يت�سمن  حيث  درم/1988/33  رقم  الوزراء 
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وبعد  بحريني.  دينار   )332،747،000( وقدره  مبلغ  باإجمايل  املتكررة  وامل�رشوفات 

بتاريخ  املنعقدة  النواب يف جل�سته ال�ستثنائية الأوىل  الدرا�سة واملناق�سة قرر جمل�س 

2009م طلب زيادة هذه العتمادات مببلغ وقدره )43،747،000( دينار  22 نوفمرب 

بحريني �سمل طلب اإ�س�فة مبلغ وقدره )13( مليون دين�ر من اأجل ت�سني اأو�س�ع 

مرة  تحُ�سرف  دين�ر   )500( قيمته�  )بون�ص(  مك�ف�أة  �سرف  خالل  من  املتق�عدين 

واحدة جلميع املتق�عدين وامل�ستحقني عنهم بح�سب التو�سية ال�سادرة من اللجنة 

الربملانية املوؤقتة لتح�سني اأو�ساع املتقاعدين.

قانون  بذلك  و�سدر  الطلب  هذا  على  باملوافقة  �سامية  ملكية  مكرمة  �سدرت  وقد 

2010م اأ�سدر  24 يناير  2009م. وبتاريخ  23 دي�سمرب  2009 بتاريخ  رقم )61( ل�سنة 

باعتماد مبلغ اإ�سايف قدره )3،6835( ماليني دينار على املبلغ  جمل�س الوزراء قراراً 

املخ�س�س لل�رشف على املكرمة امللكية ال�سامية للمتقاعدين وامل�ستحقني عنهم الذي 

مناق�سته  اأثناء  النواب  على طلب جمل�س  بناء  دينار  مليون  ب� )13(  �سابقاً  مت حتديده 

م�رشوع فتح اعتماد اإ�سايف يف امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 2009-2010م 

لي�سمل الأعداد الإ�سافية من املتقاعدين.

 24 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  والع�سرون:  الث�منة 

مار�س2010م م�سروع ق�نون ب�س�أن تعديل بع�ص اأحك�م ق�نون الت�أمني الجتم�عي 

امللكي رقم  املرافق للمر�سوم  1976م،  ل�سنة   )24( ب�ملر�سوم بق�نون رقم  ال�س�در 

)12( ل�سنة 2010م . وي�ستهدف امل�رشوع حفظ حق املوؤمن عليه يف حالة عودته اإىل 

العمل بعد تقاعده بحيث يمُعاد ت�سوية معا�سه التقاعدي عن الفرتة الأوىل على اأ�سا�س 

متو�سط اأجره عن الفرتة الالحقة، ويمُ�رشف له جمموع املعا�سني ، وبالتايل فاإن ا�سرتاك 

معا�س  على  احل�سول  يف  احلق  �سيك�سبه  اأطول  مدة  التاأميني  النظام  يف  عليه  املوؤمن 

اأكرب، بدًل من الطريقة املتبعة حالياً التي اأفرزت عدداً من احلالت الواقعية ملتقاعدين 

مل ي�ستفيدوا من عملهم الالحق اإل يف حدود متو�سط الأجر الذي ربط على اأ�سا�سه 

املعا�س الأول ، رغم اأن رواتبهم من الوظيفة اجلديدة اأعلى من رواتبهم التي ربط على 

اأ�سا�سها هذا املعا�س . وكذلك ا�سرتاط اأن تكون مدة ا�سرتاك الرجل )240( �سهراً زمنياً 

) بدًل من 240 �سهر تاأمني( واملراأة ) 180( �سهراً ) بدًل من 180 �سهر تاأمني( قبل بلوغ 
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الأول )60( عاماً والثانية )55( عاماً. بالإ�سافة اإىل م�ساواة الرجل باملراأة يف ا�سرتاط اأن 

تكون مدة ا�سرتاكه )120( �سهراً على الأقل عند بلوغه �سن ال�ستني ل�ستحقاق معا�س 

ال�سيخوخة ، بعد اأن كان )180( �سهر تاأمني للرجل و )120( �سهر تاأمني للمراأة. وبعد 

ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )30( ل�سنة 

بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  التاأمني الجتماعي  قانون  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن   2010

رقم )24( ل�سنة 1976م بتاريخ 30 يونيو 2010م .
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خليجيات
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البحرين حتت�سن اأول لقاء لروؤ�ساء جمال�س ال�سورى والأمة والنواب بدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 10 اأبريل 2004م
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أربع وعشرون خليجيات
2002م  دي�سمرب   28 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الأوىل: 

م�سروع ق�نون ب�ملوافقة على نظ�م ق�نون احلجر الزراعي يف دول جمل�ص التع�ون لدول 

كاإحدى  وذلك   2002 ل�سنة   )53( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  العربية،  اخلليج 

�ساأن  الزراعي، ومن  التعاون اخلليجي يف املجال  التكامل بني دول جمل�س  خطوات 

التجارة  وت�سهيل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  النباتية  وامل��وارد  البيئة  حماية 

وتبادل ال�سلع بني دوله. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر 

بذلك قانون رقم )5( ل�سنة 2003 باملوافقة على نظام )قانون( احلجر الزراعي يف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 7 اأبريل 2003م.

2002م  28 دي�سمرب  بتاريخ  النواب  اإىل جمل�س  املوقرة  اأحالت احلكومة  �لثانية: 

م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م املر�سوم بق�نون رقم )6( ل�سنة 1987 يف �س�أن 

القت�س�دي  ب�لن�س�ط  يتعلق  فيم�  اخلليجي  التع�ون  جمل�ص  دول  مواطني  مع�ملة 

يف البحرين، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )53( ل�سنة 2002 ي�سمح ملواطني دول 

بفتح  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�سخا�س  من  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  البحرين.  مملكة  التجزئة يف  ملمار�سة جتارة  حمالت 

اأحكام  بتعديل بع�س   2003 ل�سنة  قانون رقم )2(  الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك 

التعاون  جمل�س  دول  مواطني  معاملة  ب�ساأن   1987 ل�سنة   )6( رقم  بقانون  املر�سوم 

اخلليجي فيما يتعلق بالن�ساط الإقت�سادي يف البحرين بتاريخ 2 اأبريل 2003م.

2003م  يناير   29 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  �لثالثة: 

لدول  التع�ون  جمل�ص  دول  يف  البيطري  احلجر  نظ�م  على  ب�ملوافقة  ق�نون  م�سروع 

اخلليج العربية، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )53( ل�سنة 2002 حيث �سدر قرار 

بهذا النظام من املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته احلادية 

2000م �سمن خطوات التكامل بني  – 31 دي�سمرب   30 والع�رشين املنعقدة يف املنامة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املجال البيطري. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )8( ل�سنة 2003 باملوافقة على نظام احلجر 
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البيطري يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 14 يونيو 2004م.

2003م  يوليو   6 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الرابعة: 

م�سروع ق�نون ب�لت�سديق على قرار املجل�ص الأعلى ملجل�ص التع�ون لدول اخلليج 

العربية ب�س�أن اإعف�ء املن�س�آت ال�سن�عية من ال�سرائب )الر�سوم( اجلمركية املفرو�سة 

على مدخالت ال�سن�عة، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )42( ل�سنة 2003م. وبعد 

ل�سنة   )3( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال 

2004 بالت�سديق على قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�ساأن 

اإعفاء املن�ساآت ال�سناعية من ال�رشائب )الر�سوم( اجلمركية املفرو�سة على مدخالت 

ال�سناعة بتاريخ 29 مار�س 2004م.

2003م  7 دي�سمرب  بتاريخ  النواب  اإىل جمل�س  املوقرة  اأحالت احلكومة  اخل�م�سة: 

لدول  التع�ون  جمل�ص  لدول  الخرتاع  براءات  نظ�م  على  ب�ملوافقة  ق�نون  م�سروع 

متطلب�ت  ليواكب  ل�سنة   )68( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  العربية،  اخلليج 

يعترب  الذي   .)Trips – )تريب�ص  الفكرية  ب�مللكية  املت�سلة  التج�رة  اتف�قي�ت 

رافداً اأ�سا�سياً من روافد اتفاقية منظمة التجارة العاملية )WTO(. وباعتبار اأن الت�سديق 

باأحكام نظام براءات  القانونية للعمل وب�سكل ر�سمي  النظام يعطي ال�سفة  على هذا 

الخرتاع لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات 

نظام  باملوافقة على   2004 ل�سنة  قانون رقم )12(  بذلك  والقانونية �سدر  الد�ستورية 

يونيو   22 بتاريخ  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول  الخ��رتاع  ب��راءات 

2004م.

2004م  فرباير   7 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ال�س�د�سة: 

م�سروع بق�نون ب�س�أن مع�ملة مواطني دول جمل�ص التع�ون لدول اخلليج العربية فيم� 

يتعلق ب�لن�س�ط القت�س�دي يف مملكة البحرين، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )5( 

ل�سنة 2004م. وذلك بناء على قرار املجل�س الأعلى يف دورته احلادية والع�رشين التي 

عقدت يف املنامة خالل الفرتة من 30 – 31 دي�سمرب 2000م والذي ن�س على ال�سماح 

ملواطني دول املجل�س الطبيعيني والعتباريني مبمار�سة جميع الأن�سطة القت�سادية واملهن 

بهذا  املرفقة  القائمة  با�ستثناء  الأعلى  املجل�س  اأقرها  التي  لل�سوابط  وفقاً  حتديد  دون 
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القرار، وبالتايل تكون القائمة بالأن�سطة القت�سادية واملهن غري امل�سموح ملواطني دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من الأ�سخا�س الطبيعيني والإعتباريني مبمار�ستها 

يف مملكة البحرين، هي:

خدمات احلج والعمرة. 1 .

مكاتب التوظيف الأهلية وتوريد العمالة. 2 .

خدمات التاأمني. 3 .

الوكالت التجارية. 4 .

خدمات التعقيب لدى الدوائر احلكومية. 5 .

اخلدمات العقارية وا�ستئجار الأرا�سي واملباين واإعادة تاأجريها واإدارتها. 6 .

الأن�سطة الجتماعية التالية: 7 .

أ-  الدور اخلا�سة برعاية املعاقني.

ب-  املراكز اخلا�سة بتاأهيل املعوقني.

	-  الدور والنوادي اخلا�سة بتاأهيل امل�سنني.

ث-  مراكز خدمة املجتمع.

وجمال  اأهدافه  اإي�ساح  بعد  الجتماعية  باخلدمات  يعنى  مركز  اأو  مكتب  ج-  اأي 

عمله الجتماعي.

الأن�سطة الثقافية التالية: 8 .

أ-  اإن�ساء املطابع ودور الن�رش.

ب-  اإن�ساء ال�سحف واملجالت.

	-  اإن�ساء ا�ستوديوهات للت�سوير الفوتوغرايف، والإنتاج ال�سينمائي والفني.

ث-  اإن�ساء فرق م�رشحية جتارية.
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ج-  اإن�ساء دور لل�سينما يف الدول التي ت�سمح بذلك.

ح-  اإن�ساء م�سارح للعرو�س امل�رشحية.

	-  اإن�ساء �سالت للمعار�س الفنية.

تاأجري ال�سيارات. 9 .

خدمات النقل باأنواعها. 10 .

رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد   

)24( ل�سنة 2004 ب�ساأن معاملة مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فيما 

يتعلق بالن�ساط القت�سادي يف مملكة البحرين بتاريخ 17 دي�سمرب 2004م.

2004م  20 اأكتوبر  ال�س�بعة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 

لدول  التع�ون  جمل�ص  لدول  اجلمركي  الت�د  قي�م  على  ب�ملوافقة  ق�نون  م�سروع 

بغر�س  وذلك  ل�سنة2004م   )66( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  العربية،  اخلليج 

توحيد التعرفة اجلمركية واإيجاد نظام جمركي موحد، ونقطة دخول واحدة يتم عندها 

واملالية  اجلمركية  والإج��راءات  النظم  وتوحيد  املوحدة،  اجلمركية  الر�سوم  حت�سيل 

املجل�س،  دول  يف  الت�سدير  واإعادة  والت�سدير  بال�سترياد  املتعلقة  الداخلية  والإدارية 

ا�ستكمال  اأو غري جمركية. وبعد  قيود جمركية  املجل�س دون  ال�سلع بني دول  وانتقال 

 2006 ل�سنة   )1( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة 

باملوافقة على قيام الحتاد اجلمركي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 

12 مار�س 2006م.

2004م  اأكتوبر   20 بتاريخ  النواب  اإىل جمل�س  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الث�منة: 

م�سروع ق�نون ب�س�أن اإق�مة منطقة جت�رة حرة بني دول جمل�ص التع�ون لدول اخلليج 

العربية واجلمهورية اللبن�نية، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )67( ل�سنة 2004م. 

وذلك رغبة من اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

يف تعزيز التعاون بني دول املجل�س والدول ال�سقيقة وال�سديقة فقد قرروا يف الدورة 

احلادية والع�رشين للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي عقدت 
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مبملكة البحرين خالل الفرتة من 30 – 31 دي�سمرب 2000م اعتماد ا�سرتاتيجية طويلة 

الإقليمية واملنظمات  الدول والتكتالت  املجل�س مع  املدى لعالقات ومفاو�سات دول 

الدولية، ومن بني اأ�س�س هذه ال�سرتاتيجية الدخول يف مفاو�سات لإقامة مناطق للتجارة 

احلرة مع الدول التي تتقدم بطلب لذلك. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )29( ل�سنة 2005 بالت�سديق على اتفاقية اإقامة منطقة 

جتارة حرة بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واجلمهورية اللبنانية بتاريخ 15 

اأغ�سط�س 2005م.

الت��سعة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 20 اأكتوبر 2004م 

العربية  لدول اخلليج  التع�ون  اتف�قية دول جمل�ص  ب�لت�سديق على  ق�نون  م�سروع 

بحيث  2004م.  ل�سنة   )68( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  الإره�ب،  ملك�فحة 

والت�سدي  الإرهاب  الوقاية من  واإجراءات  تكامل خطط  املتعاقدة على  الدول  تعمل 

دخول  ومنع  الإرهابية  والتهديدات  التحديات  لر�سد  املتابعة  وتكثيف  ومكافحته  له 

ا�ستكمال دورة  اإرهابية. وبعد  اأعمال  تنفيذ  اأو  لتنظيم  اأرا�سيها  اإىل  الإرهابية  العنا�رش 

الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )43( ل�سنة 2005 بالت�سديق 

 22 بتاريخ  الإرهاب  ملكافحة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  اتفاقية  على 

دي�سمرب 2005م.

الع��سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 22 دي�سمرب 2004م 

لدول جمل�ص  التقيي�ص  لهيئة  الأ�س��سي  النظ�م  املوافقة على  ب�س�أن  ق�نون  م�سروع 

2004م  التع�ون لدول اخلليج العربية، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )86( ل�سنة 

حيث مت اإقراره من قبل املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته 

الرابعة والع�رشين التي عقدت بالكويت 21 -22 دي�سمرب 2003م. وبعد ا�ستكمال دورة 

2005 باملوافقة  الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )33( ل�سنة 

على النظام الأ�سا�سي لهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 

17 اأغ�سط�س 2005م.

احل�دية ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 4 يونيو 2005م 

م�سروع ق�نون ب�ملوافقة على نظ�م )ق�نون( الأ�سمدة وحم�سن�ت الرتبة الزراعية بدول 
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ل�سنة   )57( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  العربية،  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�ص 

2005م. وي�ستهدف امل�رشوع حماية �سحة املواطنني والبيئة الزراعي يف اإطار خطوات 

التقارب الت�رشيعي بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. وبعد ا�ستكمال دورة 

الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )38( ل�سنة 2005 باملوافقة 

على نظام )قانون( الأ�سمدة وحم�سنات الرتبة الزراعية بدول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية بتاريخ 13 دي�سمرب 2005م.

الث�نية ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 4 يونيو 2005م 

لدول  التع�ون  جمل�ص  لدول  املبيدات  )ق�نون(  نظ�م  على  ب�ملوافقة  ق�نون  م�سروع 

اخلليج العربية، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )35( ل�سنة 2005م. وي�ستهدف حماية 

�سحة املواطنني وحماية احلياة الفطرية والبيئة يف اإطار خطوات التقارب الت�رشيعي بني 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

)قانون(  نظام  على  باملوافقة   2005 ل�سنة   )37( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية 

املبيدات لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 13 دي�سمرب 2005م.

الث�لثة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 6 �سبتمرب 2005م 

م�سروع ق�نون ب�ملوافقة على ق�نون )نظ�م( التنظيم ال�سن�عي املوحد لدول جمل�ص 

التع�ون لدول اخلليج العربية، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )57( ل�سنة 2005م. 

وي�ستهدف امل�رشوع تنظيم امل�سائل املتعلقة بال�سناعة، وعلى الأخ�س، م�ساهمة القطاع 

ال�سناعي يف زيادة الدخل القومي وتو�سيع قاعدة الت�سابك القت�سادي يف دول املجل�س 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك  ا�ستكمال دورة الإجراءات  ن�ساطاته. وبعد  وتقوية 

ال�سناعي املوحد  التنظيم  باملوافقة على قانون )نظام(   2006 ل�سنة  قانون رقم )81( 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 11 دي�سمرب 2006م.

دي�سمرب   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  الرابعة 

2005م م�سروع ق�نون ب�ملوافقة على النظ�م املوحد ملّد احلم�ية الت�أمينية ملواطني 

دول جمل�ص التع�ون لدول اخلليج العربية الع�ملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�سو 

يف املجل�ص املرافق للمر�سوم امللكي رقم )79( ل�سنة 2005م. وي�ستهدف امل�رشوع 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دعم  �ساأنها  من  التي  الإج��راءات  كافة  اتخاذ 
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الأعلى ملجل�س  املجل�س  قرارات وتو�سيات  تفعيل  �ساأنه  ما من  بكل  القيام  من خالل 

التعاون لدول اخلليج العربية، وذلك يف �سبيل دعم اأوا�رش الرتابط بني مواطني دول 

جمل�س التعاون اخلليجي، وكذلك تفعيل النظام املوحد ملّد احلماية التاأمينية ملواطني 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�سو 

العربية يف  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأعلى  املجل�س  اعتمده  الذي  املجل�س  يف 

دورته اخلام�سة والع�رشين املنعقدة يف املنامة بتاريخ )20 – 21 دي�سمرب 2004م(. وبعد 

ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )68( ل�سنة 

2006 باملوافقة على النظام املوحد ملّد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأية دولة ع�سو يف املجل�س بتاريخ 11 

اأكتوبر 2006م.

مار�س   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  اخل�م�سة 

2007م م�سروع ق�نون ب�س�أن بتعديل بع�ص اأحك�م الق�نون رقم )24( ل�سنة 2004م 

يتعلق  فيم�  العربية  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�ص  دول  مواطني  مع�ملة  ب�س�أن 

ب�لن�س�ط القت�س�دي يف مملكة البحرين، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )30( ل�سنة 

2007م وي�ستهدف ال�سماح ملواطني دول جمل�س التعاون مبمار�سة الأن�سطة القت�سادية 

املتعلقة مبكاتب التوظيف الأهلية، وتاأجري ال�سيارات، والأن�سطة الثقافية عدا املطابع، 

لدى  التعقيب  التاأمني، وخدمات  واملجالت، خدمات  ال�سحف  واإن�ساء  الن�رش،  دور 

الدوائر احلكومية، وخدمات النقل باأنواعه. وبالتايل تكون قائمة الأن�سطة القت�سادية 

واملهن غري امل�سموح ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من الأ�سخا�س 

الطبيعيني والعتباريني مبمار�ستها يف مملكة البحرين هي: 

خدمات احلج والعمرة. 1 .

. 2 مكاتب توريد العمالة.

الوكالت التجارية. 3 .

اخلدمات العقارية وا�ستئجار الأرا�سي واملباين واإعادة تاأجريها واإدارتها. 4 .

الأن�سطة الجتماعية التالية: 5 .
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أ- الدور اخلا�سة برعاية املعاقني.

ب- املراكز اخلا�سة بتاأهيل املعاقني.

	- الدور والنوادي اخلا�سة بتاأهيل امل�سنني.

ث- مراكز خدمة املجتمع.

وجمال  اأهدافه  اإي�ساح  بعد  الجتماعية  باخلدمات  يمُعنى  مركز  اأو  مكتب  ج- اأي 

عمله الجتماعي. 

الأن�سطة الثقافية التالية: 6 -

أ- اإن�ساء املطابع ودور الن�رش.

ب-  اإن�ساء ال�سحف واملجالت. 

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم   

)26( ل�سنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2004 ب�ساأن معاملة 

مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالن�ساط القت�سادي يف 

مملكة البحرين بتاريخ 28 يونيو 2009م.

مايو   20 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  ال�س�د�سة 

2007م م�سروع ق�نون ب�لت�سديق على اتف�قية نقل املحكوم عليهم بعقوب�ت �س�لبة 

امللكي  للمر�سوم  املرافق  العربية،  اخلليج  لدول  التع�ون  للحرية بني دول جمل�ص 

رقم )51( ل�سنة 2007م. حيث تهدف هذه التفاقية اإىل تنمية عالقات التعاون القائمة 

بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وحتقيق ال�ستقرار النف�سي والجتماعي 

اإقليم  للحرية يف  �سالبة  بعقوبات  املجل�س  اإحدى دول  للمحكوم عليهم من مواطني 

دولة اأخرى من دول املجل�س، وذلك من خالل ق�ساء عقوبتهم يف بلدانهم بني اأ�رشهم 

اإن�سانية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات  وذويهم وملا ينطوي عليه ذلك من جوانب 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )4( ل�سنة 2008 بالت�سديق على اتفاقية 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  للحرية  �سالبة  بعقوبات  عليهم  املحكوم  نقل 

العربية بتاريخ 16 مار�س 2008م.
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دي�سمرب   4 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  ال�س�بعة 

لهيئة  الأ�س��سي  والنظ�م  الت�أ�سي�ص  عقد  على  ب�لت�سديق  ق�نون  م�سروع  2007م 

للمر�سوم  املرافق  العربية،  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�ص  لدول  الكهرب�ئي  الربط 

واملائي  الكهربائي  التعاون  جلنة  اعتمدت  حيث  2007م.  ل�سنة   )96( رقم  امللكي 

التاأ�سي�س  عقد  1999م  16يونيو  بتاريخ  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

التعاون لدول اخلليج العربية  والنظام الأ�سا�سي لهيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س 

للتعاون اخلليجي يف كافة املجالت. وتهدف  �رشكة م�ساهمة )�س.م( وذلك تعزيزاً 

التعاون ملواجهة حالت فقدان  الكهرباء بدول جمل�س  �سبكات  اإىل ربط  الهيئة  هذه 

الطاقة اإ�سافة اإىل توفري اأ�س�س تبادل الطاقة الكهربائية بني هذه الدول مبا يخدم النواحي 

القت�سادية وي�ساهم يف العمل على ا�ستخدام اأف�سل التقنيات احلديثة يف جمال الطاقة 

الكهربائية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون 

الربط  لهيئة  التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي  بالت�سديق على عقد   2008 ل�سنة  رقم )20( 

الكهربائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �رشكة م�ساهمة )�س. م( بتاريخ 

4 اأغ�سط�س 2008م.

الث�منة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 2 يوليو 2008م 

م�سروع ق�نون ب�س�أن مم�ر�سة مواطني دول جمل�ص التع�ون لدول اخلليج العربية لتج�رة 

التجزئة وجت�رة اجلملة يف مملكة البحرين، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )57( ل�سنة 

ملمار�سة  املعدلة  القواعد  اعتماد  اإىل  يهدف  ت�رشيع  �سن  يف  رغبة  وذلك  2008م. 

التجزئة واجلملة وذلك  التجاري يف جمايل  للن�ساط  التعاون  مواطني دول جمل�س 

ا�ستناداً اإىل القرار ال�سادر من املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

2007م .  – 4 دي�سمرب   3 الثامنة والع�رشين يف الدوحة خالل الفرتة من  يف دورته 

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )56( 

ل�سنة 2009 ب�ساأن ممار�سة مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية لتجارة 

التجزئة وجتارة اجلملة يف مملكة البحرين بتاريخ 10 دي�سمرب 2009م.

18�سبتمرب  بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  الت��سعة 

2008م م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م الق�نون رقم )24( ل�سنة 2004م ب�س�أن 
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ب�لن�س�ط  يتعلق  فيم�  العربية  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�ص  دول  مواطني  مع�ملة 

القت�س�دي يف مملكة البحرين، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )90( ل�سنة 2008م. 

دورته  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأعلى  املجل�س  لقرار  تنفيذاً  وذلك 

القا�سي  2007م  دي�سمرب   4 –  3 الفرتة  الدوحة خالل  املنعقدة يف  الثامنة والع�رشين 

بوقف العمل بالقيود على ممار�سة مواطني دول املجل�س لالأن�سطة القت�سادية وللمهن 

احلرة بالدول الأع�ساء التي �سبق اإقرارها يف الدورة الثامنة )1987( للمجل�س الأعلى، 

وتطبيق امل�ساواة التامة يف املعاملة بني مواطني دول املجل�س يف ممار�سة املهن واحلرف 

الأن�سطة  قائمة  يف  عليه  ن�س  ما  عدا  واخلدمية،  وال�ستثمارية  القت�سادية  والأن�سطة 

القت�سادية املق�سور ممار�ستها مرحلياً على مواطني الدولة نف�سها. وبعد ا�ستكمال دورة 

بتعديل   2009 ل�سنة  قانون رقم )34(  بذلك  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات 

بع�س اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2004 ب�ساأن معاملة مواطني دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالن�ساط القت�سادي يف مملكة البحرين بتاريخ 30 يونيو 

2009م.

الع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 30 دي�سمرب 2008م 

م�سروع ق�نون ب�لت�سديق على التف�قية الإط�رية للتع�ون القت�س�دي والتج�ري 

وجمهورية  العربية  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�ص  دول  بني  والفني  وال�ستثم�ري 

ال�سني ال�سعبية، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )115( ل�سنة 2008م. وي�ستهدف 

امل�رشوع تعزيز وتطوير وتنمية التعاون القت�سادي والتجاري وال�ستثماري والفني بني 

ال�سني ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، على اأ�سا�س من امل�ساواة واملنفعة 

دورة  ا�ستكمال  وبعد  الطرفني.  بني  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  ومراعاة  املتبادلة 

الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )21( ل�سنة 2009 بالت�سديق 

للتعاون القت�سادي والتجاري وال�ستثماري والفني بني دول  على التفاقية الإطارية 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية ال�سني ال�سعبية بذلك بتاريخ 28 مايو 

2009م.

28 مايو  بتاريخ  النواب  اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س  احل�دية والع�سرون: 

2009م م�سروع ق�نون ب�لت�سديق على اتف�قية الت�د النقدي ملجل�ص التع�ون لدول 



107

املرافقني  الأع�س�ء،  للدول  النقدي  للمجل�ص  الأ�س��سي  والنظ�م  العربية  اخلليج 

للمر�سوم امللكي رقم )54( ل�سنة 2009. حيث اأن املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون 

ب�سلطنة عمان  م�سقط  املنعقدة يف  والع�رشين  التا�سعة  دورته  العربية يف  اخلليج  لدول 

خالل الفرتة 29 – 30 دي�سمرب 2008م قد اعتمد اتفاقية الحتاد النقدي ملجل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية والنظام الأ�سا�سي للمجل�س النقدي متهيداً لإقامة املجل�س النقدي 

مع  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  ربط  بهدف  مبهامه  القيام  من  ومتكينه 

بع�سها البع�س، وتوحيد العملة وو�سع املعايري اخلا�سة بها ف�ساًل عن توفري امتيازات 

اإ�سافية خ�سو�ساً يف الأزمات القت�سادية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

الحتاد  اتفاقية  على  بالت�سديق   2009 ل�سنة   )55( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية 

النقدي  للمجل�س  الأ�سا�سي  والنظام  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  النقدي 

للدول الأع�ساء بتاريخ 10 دي�سمرب 2009م.

الث�نية والع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 20 يوليو 

2009م م�سروع ق�نون ب�لت�سديق على اتف�قية التج�رة احلرة بني دول جمل�ص التع�ون 

لدول اخلليج العربية وجمهورية �سنغ�فورة، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )65( 

التعاون  جمل�س  دول  بني  التعاون  اأوجه  تو�سيع  امل�رشوع  وي�ستهدف   .2009 ل�سنة 

لدول اخلليج العربية مع باقي دول العامل واملنظمات الدولية وت�سجيع وخلق الظروف 

املالئمة لال�ستثمار، بالإ�سافة اإىل تعزيز العالقات القت�سادية بني دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وجمهورية �سنغافورة نظراً ملا تتمتع به من خربات تنموية وا�ستثمارية. وبعد 

ل�سنة   )1( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  على  بالت�سديق   2010

العربية وجمهورية �سنغافورة بتاريخ 4 فرباير2010م.

الث�لثة والع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 20 يوليو 

2009م م�سروع ق�نون ب�لت�سديق على النظ�م الأ�س��سي ملركز املعلوم�ت اجلن�ئية 

ملك�فحة املخدرات ملجل�ص التع�ون لدول اخلليج العربية، املرافق للمر�سوم امللكي 

الكاملني بني  التن�سيق والتعاون  امل�رشوع حتقيق  2009. وي�ستهدف  ل�سنة  رقم )62( 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال مكافحة الجتار غري امل�رشوع يف 
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املخدرات واملوؤثرات العقلية وال�سالئف الكيميائية من خالل اإن�ساء مركز ي�سمى “مركز 

يتمتع  العربية”  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  املخدرات  ملكافحة  اجلنائية  املعلومات 

بال�سخ�سية القانونية الدولية امل�ستقلة يف حدود الأهداف واملهام املن�سو�س عليها يف 

النظام الأ�سا�سي. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك 

قانون رقم )5( ل�سنة 2010 بالت�سديق على النظام الأ�سا�سي ملركز املعلومات اجلنائية 

ملكافحة املخدرات ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 4 فرباير 2010م.

الرابعة والع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 11 نوفمرب 

2009م م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م الق�نون رقم )24( ل�سنة 2004 ب�س�أن 

ب�لن�س�ط  يتعلق  فيم�  العربية  اخلليج  لدول  التع�ون  جمل�ص  دول  مواطني  مع�ملة 

القت�س�دي يف مملكة البحرين، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )90( ل�سنة 2009. 

وذلك تنفيذاً لقرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته )28( 

املنعقدة يف الدوحة خالل الفرتة 3–4 دي�سمرب 2007م القا�سي بتقلي�س قائمة الأن�سطة 

ن�ساطي  من خالل حذف  الدولة  مواطني  على  مرحلياً  ممار�ستها  املق�سور  القت�سادية 

اخلدمات العقارية واخلدمات الجتماعية من هذه القائمة �سعياً اإىل مراحل متقدمة من 

التكامل القت�سادي من اأجل الو�سول اإىل �سوق خليجية م�سرتكة. وبالتايل تكون قائمة 

الأن�سطة القت�سادية واملهن غري امل�سموح ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية من الأ�سخا�س الطبيعيني والعتباريني مبمار�ستها يف مملكة البحرين هي:

1(    خدمات احلج والعمرة.

2(    مكاتب توريد العمالة.

3(    الوكالت التجارية.

4(    الأن�سطة الثقافية التالية:

 اأ(    اإن�ساء املطابع ودور الن�رش.

 ب(  اإن�ساء ال�سحف واملجالت.

رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد   
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)17( ل�سنة 2010 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 2004 ب�ساأن معاملة 

مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالن�ساط القت�سادي يف 

مملكة البحرين بتاريخ 26 اأبريل 2010م.
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زيادات ومساعدات
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عشرون زيادات ومساعدات
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 نوفمرب 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

للحريق.  م�س�كنه�  تعر�ص  ح�ل  يف  املحدود  الدخل  ذوي  الأ�سر  لتعوي�ص  برغبة 

املوقرة  العايل. وقد رّدت احلكومة  ال�سيخ عبداهلل جعفر  ال�سعادة  املقدم من �ساحب 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/855/33 بتاريخ 4 يونيو 2005م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على م�ساعفة امليزانية املخ�س�سة لتعوي�س 

الأ�رش من ذوي الدخل املحدود التي تتعر�س م�ساكنها للحريق.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 نوفمرب 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن ترميم واإع�دة ت�أهيل امل�س�كن الآيلة لل�سقوط ، املقدم من �سعادة ال�سيخ 

عبداهلل جعفر العايل. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/853/33 بتاريخ 4 يونيو 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

باأنها بحثت القرتاح وتقوم يف هذا ال�سياق باإعداد خطة فنية ومالية �ساملة يف جمال 

التجديد احل�رشي واإعمار املناطق املختلفة يف البالد من اأجل و�سع خطة متكاملة ملعاجلة 

م�سكلة البيوت الآيلة لل�سقوط وذلك تنفيذاً للمكرمة امللكية ال�سامية حل�رشة �ساحب 

الآيلة  امل�ساكن  لرتميم  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

لل�سقوط، والتي �ستمُنفذ من خالل برناجمني: الأول: عاجل ويهدف اإىل هدم واإعادة 

بناء )100( وحدة �سكنية بواقع )20( وحدة �سكنية لكل منطقة بلدية )حمافظة( وقد مت 

البدء ببناء )80( وحدة �سكنية من �سمن )100( وحدة مت قبولها بالربنامج املذكور فيما 

�سدت له ميزانية  �سيتم البدء ببناء ال� )20( املتبقية قريباً. الربنامج الثاين: فهو �سامل ورمُ

قدرها )10( ماليني دينار لكل �سنة حتى العام 2008م و�سيتم مبوجبه ترميم واإعادة بناء 

)500( وحدة �سكنية.

�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 7 يناير 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن درا�سة و�سع الت�أمني ب�سكل ع�م وت�أمني ال�سي�رات ب�سكل خ��ص ومراع�ة 
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املواطنني يف �سبط ت�سعرياته�، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: د. علي اأحمد 

 عبداهلل، عبدالعزيز جالل املري، د. �سالح على حممد، د. عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، 

د. �سعدي حممد عبداهلل. وذلك ا�ستجابة للكثري من �سكاوى املواطنني حول ارتفاع 

اأ�سعار تاأمني ال�سيارات وما ت�سكله هذه الأ�سعار من اأعباء معي�سية. وقد رّدت احلكومة 

نوفمرب   24 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1797/33 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2004م الذي 

جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنها اأقّرت بالتعاون مع موؤ�س�سة 

نقد البحرين تعرفة معّدلة لتاأمني الطرف الثالث على ال�سيارات وقررت اإلزام �رشكات 

التاأمني بتقدمي خ�سم خا�س من ق�سط التاأمني لل�سائقني ذوي ال�سجل املروري النظيف، 

وحتّمل ن�سبة اإ�سافية من الر�سوم ملرتكبي احلوادث واأ�سحاب ال�سيارات الذين ليتجاوز 

�سّنهم )24( �سنة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  مار�س   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الرابعة: 

الجتم�عية،  للم�س�عدات  املخ�س�سة  امل�لية  العتم�دات  لزي�دة  برغبة  اقرتاحً� 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد عبداهلل اآل عبا�س، اأحمد ح�سني اإبراهيم، 

بق�سد  وذلك  العايل.  جعفر  عبداهلل  اخلياط،  ح�سني  حممد  �سلمان،  ح�سن  عبا�س 

الأ�رش  عدد  يبلغ  حيث  املحدود  الدخل  لذوي  والجتماعي  املعي�سي  الو�سع  حت�سني 

امل�ستفيدة من هذه امل�ساعدات حتى نهاية �سهر دي�سمرب 2003م )10768( اأ�رشة ت�سمل 

رقم  القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  فرداً. وقد رّدت احلكومة   )23593(

درم/552/33 بتاريخ 13 اأبريل 2005م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية املوقر اإىل جمل�س النواب 

بينت فيه موافقتها على م�ساعفة امليزانية املخ�س�سة لهذه امل�ساعدات من )4.2( مليون 

دينار اإىل )8.4( مليون دينار يف ميزانية الدولة للعامني 2005-2006م. 

اخل�م�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 11 مايو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

العمومية  الوظ�ئف  جدول  على  والع�سكريني  املوظفني  رواتب  لزي�دة  بق�نون 

والعتي�دية حتى الدرجة الع��سرة ورفع احلد الأدنى لالأجور، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة، حمد خليل املهندي، ال�سيخ علي 
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حممد مطر، غامن ف�سل البوعينني، الدكتور عي�سى جا�سم املطوع. حيث اأن معدلت 

املعي�سة  تكاليف  يف  املطردة  الزيادات  مع  لتتنا�سب  والعالوات  الرواتب  يف  الزيادة 

الدولة  مليزانية  املجل�س  مناق�سة  اأثناء  املوقرة  احلكومة  وافقت  وقد  الأ�سعار  وغالء 

للعامني املاليني 2005-2006م على تنفيذ هذا القرتاح وت�سمينه يف امليزانية بالتوافق 

النواب، حيث متت  الداخلية ملجل�س  للمادة )170( من الالئحة  ا�ستناداً  مع املجل�س 

الزيادة بن�سبة )15%(. و�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

يوليو   24 بتاريخ  2005م  ل�سنة   )28( رقم  قرار  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة 

2005م ت�سمن ذلك.

ال�س�د�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 9 يونيو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ملنح الع�ملني يف القط�ع الع�م على الرتب من الع��سرة اإىل اخل�م�سة ع�سرة 

زي�دة دورية كل �سنة بدًل من �سنتني، املقدم من �سعادة النائب اأحمد اإبراهيم بهزاد. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1605/33 

بتاريخ 19 اأكتوبر 2004م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

فيه موافقتها على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

ذلك واأنه قد �سدرت التوجيهات لالأجهزة املعنية مبنح العاملني يف القطاع احلكومي 

اخلا�سعني لأنظمة اخلدمة املدنية والذين هم يف الرتب من العا�رشة اإىل الرابعة ع�رشة 

زيادة دورية كل �سنة بدًل من كل �سنتني.

ال�س�بعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 9 يونيو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإ�سق�ط ديون البح�رة امل�ستحقة عليهم لدى بنك التنمية، و�سمهم 

يف الت�أمين�ت الجتم�عية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد عبداهلل اآل 

عبا�س، اأحمد ح�سني عبا�س، �سمري عبداهلل ال�سويخ، علي حممد ال�سماهيجي، عبداهلل 

املواطنني.  من  الفئة  هذه  عن  املعي�سية  الأعباء  تخفيف  بق�سد  وذلك  العايل.  جعفر 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1606/33 

بتاريخ 19 اأكتوبر 2004م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنها قامت بتوجيه 

املت�رشرين منهم واملع�رشين  ال�سيادين وخا�سة  للتنمية لدرا�سة حالت  البحرين  بنك 
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كالًّ على حدة من اأجل اإعادة جدولة القرو�س امل�ستحقة عليهم مبا يتنا�سب مع مقدرة 

ال�سداد  عن  منهم  للعاجزين  جزئيا  اأو  كلياً  الإعفاء  اأو  ال�سداد  على  منهم  املقرت�سني 

لأ�سباب قهرية خارجة عن ا�ستطاعتهم.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 7 دي�سمرب 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإلغ�ء ر�سم امل�س�رف التي ت�سب على من يقل ر�سيده يف امل�سرف عن 

حد معني بهدف التي�سري على املواطنني وتخفيف الأعب�ء عن ك�هلهم وعلى الأخ�ص 

اأ�سح�ب الدخول املحدودة منهم، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: غامن ف�سل 

البوعينني، يو�سف ح�سني الهرمي، �سامي حم�سن البحريي، ال�سيخ عادل عبدالرحمن 

املعاودة، علي حممد مطر. وذلك بق�سد ا�ستثناء جميع الأفراد من ذوي الدخل املحدود 

اإ�سافة اإىل املتقاعدين والأرامل والأيتام من ر�سوم اخلدمات التي حتت�سب على اأر�سدة 

ح�سابات التوفري لديها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/1480/33 بتاريخ 24 �سبتمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها واأنه �سدرت التوجيهات ملوؤ�س�سة نقد البحرين للتعميم على كافة 

امل�سارف التجارية بعدم ال�سماح لها باحت�ساب ر�سم باأكرث من دينار واحد فقط كحد 

اأق�سى على ح�سابات التوفري التي يقّل متو�سط ر�سيدها ال�سهري عن )20( ديناراً اأو ما 

يعادلها من العمالت الأخرى وكذلك ا�ستثناء الأيتام والأرامل واملتقاعدين والأ�سخا�س 

الذين  ال�سوؤون الجتماعية والأ�سخا�س  اإعانات اجتماعية من وزارة  يتقا�سون  الذين 

تقّل رواتبهم عن )250( ديناراً من احت�ساب هذه الر�سوم .

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  مار�س   29 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الت��سعة: 

اأ�سر  لأبن�ء  الدرا�سة اجل�معية  الدولة بتحمل نفق�ت  ب�س�أن تكفل  برغبة  اقرتاحً� 

النواب حممد ح�سني اخلياط،  ال�سعادة  اأ�سحاب  املقدم من  الدخل املحدود،  ذوي 

عبا�س  رجب،  بن  ح�سن  عي�سى  عبا�س،  اآل  عبداهلل  حممد  اإبراهيم،  ح�سني  اأحمد 

موا�سلة  املحدود على  الدخل  اأ�رش ذوي  اأبناء  م�ساعدة  بق�سد  وذلك  اإبراهيم.  ح�سن 

درا�ستهم اجلامعية حيث تعاين الكثري منها عجزاً مالياً عن تغطية نفقاتها وبع�سها ي�سطر 

لالقرتا�س من اأجل ت�سديد الر�سوم اجلامعية لأبنائها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 
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2005م الذي  اأكتوبر   9 بتاريخ  هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1569/33 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

تطبيقه يف  فيه موافقتها على القرتاح والعمل على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

حدود الإمكانيات املتاحة من خالل �سندوق الطالب بجامعة البحرين ومن خالل برامج 

وزارة العمل التي توفر )100( بعثة �سنوياً لأبناء الأ�رش املحتاجة بالتن�سيق مع جامعة 

الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  به  ماتقوم  وكذلك  للتدريب،  الأعلى  واملجل�س  البحرين 

بالتعاون مع جامعة البحرين من اإعفاء اأبناء الأ�رش املحتاجة من الر�سوم اجلامعية. كما 

�سدرت توجيهات جلامعة البحرين مبوا�سلة ات�سالتها مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 

لت�سجيعها على زيادة اإ�سهاماتها يف تكفل نفقات ر�سوم الطلبة املحتاجني.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  يناير   12 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع��سرة: 

املدنية،  اخلدمة  ملوظفي  )البون�ص(  ال�سنوي  الأداء  مك�ف�أة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

حممد  علي  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  د.  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم 

ال�سماهيجي، يو�سف زين العابدين زينل، ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة، يو�سف 

ح�سني الهرمي. وذلك بق�سد �رشف مكافاأة اأداء �سنوي )بون�س( قدرها )200( دينار 

لكل موظف بحريني من موظفي القطاع العام عن ال�سنة املنتهية 2004م على اأن تقوم 

احلكومة بو�سع ال�سوابط واملعايري الالزمة لعملية تقييم الأداء الوظيفي واعتماد املكافاأة 

لل�سنوات القادمة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

ال�سيخ عبداهلل بن خالد  اأر�سله �سمو  2005م الذي  اأبريل   13 بتاريخ  درم/553/33 

جمل�س  اإىل  املوقر  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

جلميع  دينار   )200( قدرها  ا�ستثنائية  عالوة  �رشف  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب 

املوظفني املدنيني والع�سكريني العاملني يف احلكومة عن ال�سنة املنتهية 2004م على اأن 

يتم حتديد م�ستحقي هذه املكافاأة ابتداء من العام 2005م وفق ال�سرتاطات واملعايري 

الالزمة لعملية تقييم الأداء الوظيفي.

احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 فرباير 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن طلب �سرف عالوة مب��سرة وملدة ثالثة اأ�سهر مبقدار ع�سرين 

دين�را بحريني� ت�سرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب ع�ئل اأ�سرته عن 1000 
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ال�سيخ  البوعينني،  ف�سل  غامن  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  �سهريً�،  دين�ر 

ال�سيخ  الدو�رشي،  �سامل  ح�سن  حممد،  علي  �سالح  الدكتور   ، اأحمد  �سلمان  علي 

املعي�سية  املعاناة  من  التخفيف  يف  امل�ساهمة  بق�سد  وذلك  ال�سعيدي.  اأحمد  جا�سم 

املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب  الأ�سعار. وقد رّدت احلكومة  واأزمة غالء 

رقم درم/666/33 بتاريخ 6 مايو 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

باأن  وذلك  املجل�س،  ملق�سد  والأقرب  الأو�سع  نطاقها  يف  الرغبة  مبتغى  حتقيق  مت  باأنه 

يكون الدعم املادي موجهاً اإىل املواطنني الأكرث حاجة له وقررت بناء على ذلك �رشف 

)100( دينار لالأ�رش الفقرية امل�سجلة لدى وزارة التنمية الجتماعية.

غري اأنه عند اإدراج رد احلكومة على القرتاح املذكور يف اجلل�سة ال�ستثنائية الثالثة 

اأن  اأبدى النواب حتفظهم على الرد احلكومي وراأوا  2007م  10 مايو  املنعقدة بتاريخ 

لالأ�رش  دينار  قرارها �رشف )100(  الرغبة من خالل  الغر�س من  قد غرّيت  احلكومة 

الفقرية امل�سجلة لدى وزارة التنمية الجتماعية بينما كان اقرتاحهم تخ�سي�س عالوة لكل 

فرد بحريني ممن يقل راتب عائل اأ�رشته عن )1000( دينار �سهرياً م�سريين اإىل اأن ارتفاع 

الأ�سعار وموجة الغالء احلالية ت�ستدعي اأن يتم م�ساعدة املواطنني على جتاوزها.

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عقد  ذلك  اإثر  وعلى 

الظهراين  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيد  املعايل  �ساحب  مع  اجتماعاً  املوقر  الوزراء  رئي�س 

الإعالن عن  النيابية جرى خالله  الكتل  وممثلي  نائبيه  بح�سور  النواب  رئي�س جمل�س 

اأمر �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء بتخ�سي�س )40( مليون دينار ملعاجلة الآثار 

املرتتبة على ارتفاع الأ�سعار وت�سكيل جلنة حكومية نيابية من اأجل بحث الآلية املنا�سبة 

لتوزيع املبلغ. وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات توافقت خاللها على �رشف عالوة 

ت�سمى )عالوة غالء( ت�رشف للمواطنني وفق �رشوط ومعايري حمددة.

وبناء على ذلك اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب م�رشوع قانون بفتح 

اعتماد اإ�سايف يف امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2008 )تخ�سي�س 40مليون دينار 

مل�ساعدة املواطنني ملواجهة ارتفاع الأ�سعار( وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )7( ل�سنة 2008 بتاريخ 17 اأبريل 2008م. كما حر�س 
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جمل�س النواب على ت�سمني عالوة الغالء – بعد تعديل بع�س �رشوط ا�ستحقاقها - يف 

امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 2009 -2010م. 

الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 فرباير 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة لدعم ميزانية املج�ل�ص البلدية لرتميم البيوت التي ت�سررت من الأمط�ر 

 التي �سهدته� اململكة مببلغ قدره مليون دين�ر، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

د. عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، د. علي اأحمد عبداهلل، حممد خالد اإبراهيم، د. �سالح 

علي حممد، د. �سامي علي قمرب. وذلك بق�سد ر�سد مبالغ مالية اإ�سافية مليزانية املجال�س 

البلدية ملواجهة تاأثريات الأمطار التي �سهدتها البالد موؤخراً على البيوت وامل�ساكن. وقد 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/667/33 بتاريخ 

6 مايو 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وتخ�سي�س مليون دينار لهذا الغر�س والتعامل مع املنازل املت�رشرة واتخاذ الإجراءات 

الالزمة ملعاجلة اآثار هطول الأمطار.

الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 17 اأبريل 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تكرمي الأئمة واملوؤذنني ب�سورة جمزية وب�لأخ�ص الذين اأم�سوا 

يف هذه اخلدمة اجلليلة فرتة طويلة والذين ل يتق��سون مع��س�ت تق�عدية، املقدم 

عبداللطيف  الدكتور  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من 

الدكتور �سامي  اإبراهيم حممد احلادي،  الدكتور �سالح علي حممد،  ال�سيخ،  اأحمد 

الأ�سخا�س  لهوؤلء  واملعي�سية  النف�سية  الراحة  وتوفري  تكرمي  بق�سد  وذلك  قمرب.  علي 

اأفنوا زهرة حياتهم يف خدمة الدين والوطن. وقد رّدت احلكومة املوقرة على  الذين 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1700/33 بتاريخ 14 �سبتمرب 2008م الذي 

اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر بينت 

جتاوزت  ممن  وموؤذن  م�سجد  اإمام  كل  تكرمي  قررت  واأنها  القرتاح  على  موافقتها  فيه 

اأية رواتب تقاعدية مببلغ مقطوع قدره )1000(  ال�ستني عاماً ول يتقا�سون  اأعمارهم 

�سمن  الالزمة  املبالغ  ب��اإدراج  امل�سوؤولة  اجلهات  ووجهت  واح��دة.  ملّرة  يمُ�رشف  دينار 

امليزانية املخ�س�سة للعامني املاليني 2009-2010م.
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الرابعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 15 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� بق�نون ب�س�أن زي�دة رواتب املوظفني املدنيني والع�سكريني ورفع احلد الأدنى 

بواقع زي�دة )100( دين�ر لكل موظف، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حمد 

خليل املهندي، غامن ف�سل البوعينني، خمي�س حمد الرميحي، �سامي حم�سن البحريي، 

يتنا�سب  اإبراهيم حممد بو�سندل. وي�ستهدف القرتاح تعديل الدرجات والرتب مبا 

مع الغالء املعي�سي والزدياد املطرد لالأ�سعار التي باتت ترهق كاهل الأ�رش، وذلك باأن 

والع�سكريني  املدنيني  الدولة  موظفي  لدرجات  الأ�سا�سية  للرواتب  الأدنى  احلد  يمُرفع 

الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمل  وقد  �سهرياً.  دينار  ثالثمائة  عن  ليقّل  بحيث 

والقانونية ومن املنتظر اأن ي�سدر بهذا القرتاح قانون خالل الأ�سابيع القادمة مت�سمناً 

رفع احلد الأدنى للرواتب لدرجات موظفي الدولة املدنيني والع�سكريني بحيث ليقّل 

عن ثالثمائة دينار �سهرياً اعتباراً من �سهر يناير 2011م.

اخل�م�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 نوفمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة قي�م وزارة التنمية الجتم�عية بتحمل امل�سوؤولية الك�ملة بتحويل 

ال�سن�ديق اخلريية اإىل جمعي�ت خريية، وتمل كل التكلفة امل�لية الن�جتة عن ذلك 

ح�سن،  حممد  علي  عبد  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  التحول، 

حممد يو�سف مزعل، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، ال�سيخ حمزة علي الديري، ال�سيخ 

القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  املوؤمن. وقد رّدت احلكومة  اأحمد  جا�سم 

ال�سمو امللكي  اأر�سله �ساحب  2008م الذي  17 يونيو  بتاريخ  رقم درم/1031/33 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

حتّمل  اإىل  الجتماعية  التنمية  وزارة  توجيه  مت  وباأنه  القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت 

امل�سوؤولية الكاملة لتحويل ال�سناديق اخلريية اإىل جمعيات خريية.

احلكومة  اإىل  2007م  دي�سمرب   4 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  ال�س�د�سة 

املقدم  الأمط�ر،  ملو�سم  ا�ستعدادًا  دين�ر  مليوين  بتخ�سي�ص  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، جواد فريوزغلوم، ال�سيد 

الديري.  ال�سيخ حمزة علي  العايل، حممد جميل عبدالأمري اجلمري،  عبداهلل جميد 

وذلك بق�سد التعوي�س عن الأ�رشار والتلفيات الناجمة ب�سبب الأمطار وتاأهيل الطرق 
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وال�سوارع من جتمع املياه وتركيب عوازل الأمطار لأ�سقف املواطنني املحتاجني، على 

اأن تمُ�رشف تلك املبالغ بالتن�سيق مع املجال�س البلدية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2102/33 بتاريخ 20 نوفمرب 2008م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

من خالل  متحققة  املذكورة  الرغبة  اأهداف  باأن  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

العتمادات املالية التي ر�سدتها احلكومة يف املوا�سم ال�سابقة والتي �ستحجزها �سمن 

ميزانية الدولة حت�سباً ملوا�سم الأمطار القادمة.

ال�س�بعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 نوفمرب 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن ت�أجيل قرار قطع التي�ر الكهرب�ئي عن حم�ل اإق�مة املواطنني 

من ذوي الدخل املحدود غري امل�سددين لفواتري الكهرب�ء وامل�ء املت�أخرة ملدد زمنية 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  عنهم،  قطع  ملن  التي�ر  واإع�دة  متف�وتة، 

اأبل، حممد جميل عبدالأمري اجلمري، عبداحلليم عبداهلل  الدكتور عبدالعزيز ح�سن 

امل�سكلة  القعود. وذلك بق�سد معاجلة  الدكتور �سامي علي قمرب، لطيفة حممد  مراد، 

امل�ستهلكني  فئات  فئة من  لكل  امل�ستحقات  ت�سديد  لت�سهيل  منطقية  زمنية  بو�سع خطة 

لهذه اخلدمة العامة، وخا�سة ذوي الدخل املحدود. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1359/33 بتاريخ 15 يوليو 2009م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح وقد مت توجيه هيئة الكهرباء واملاء 

بوقف اأي اإجراءات ب�ساأن قطع التيار الكهربائي واملاء بالن�سبة لالأ�رش من ذوي الدخل 

والبالغ عددها )10.000(  التنمية الجتماعية  اأ�سماوؤهم لدى وزارة  املدرجة  املحدود 

اأ�رشة واإعادة اخلدمة ملن قطعت عنه وتق�سيط املبالغ امل�ستحقة عليهم ملدة �سنة اأو �سنتني 

ح�سب رغبة امل�سرتك الراغب يف التق�سيط.

الث�منة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 12 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

ر�سوم  ك�فة  بدفع  والزراعة  البلدي�ت  �سوؤون  وزارة  مط�لبة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

من  الجتم�عية  اخلدمة  وم�سروع  لل�سقوط  الآيلة  البيوت  بن�ء  م�سروع  وخدم�ت 

ميزانية امل�سروعني، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: جواد فريوز غلوم، ال�سيد 
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عبداهلل جميد العايل، حممد يو�سف مزعل، ال�سيد مكي هالل مكي، ال�سيخ حمزة علي 

الديري. وذلك بق�سد م�ساعدة اأ�سحاب هذه البيوت يف ا�ستكمالها والتخفيف عليهم. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1617/33 

نائب  اآل خليفة  ال�سيخ حممد بن مبارك  اأر�سله �سمو  الذي  2009م  �سبتمرب   2 بتاريخ 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأن احلكومة تتكفل بكافة 

تنمية  وم�رشوع  لل�سقوط  الآيلة  البيوت  م�رشوع  يف  للمواطنني  اخلدمة  اإجناز  نفقات 

تو�سيل  واإع��ادة  وقطع  والبناء  الهدم  رخ�س  تكاليف  بتغطية  وذلك  والقرى،  املدن 

اخلدمات  من  الهند�سي وغريها  والإ�رشاف  امل�سح  �سهادات  واإ�سدار  الكهربائي  التيار 

املطلوبة.

الت��سعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 12 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن و�سع حلول لبح�رة خليج توبلي الذين ت�سرروا نتيجة اإن�س�ء 

ج�سر �سرتة اجلديد والذي ت�سبب يف عدم اإمك�نية خروجهم من خليج توبلي، املقدم 

الدو�رشي،  �سامل  را�سد بوجميد، ح�سن  النواب: عبدالرحمن  ال�سعادة  اأ�سحاب  من 

ال�سيد جميل كاظم ح�سن، حممد جميل اجلمري، ال�سيد حيدر ال�سرتي. وذلك بق�سد 

التي  الأ�رشار  مقابل  وتعوي�سهم  لعملهم  ممار�ستهم  ل�ستمرار  املنا�سبة  احللول  اتخاذ 

اأ�سابتهم جراء اأعمال الإن�ساءات اجلديدة يف البنى التحتية، وقد رّدت احلكومة املوقرة 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2294/33 بتاريخ 22 دي�سمرب 2009م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

على  امل�رشفة  اجلهات  توجيه  مت  قد  باأنه  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء 

ات�ساع منا�سب يف اجل�رش البحري  اأطول فرتة ممكنة على فتحة ذات  امل�رشوع لالإبقاء 

وممثلي  البحرية  الرثوة  العامة حلماية  الإدارة  مع  بالتفاق  بناوؤه  الذي يجري  ال�سمايل 

البحارة لكي يتمكن البحارة من الدخول اإىل خليج توبلي واخلروج منه، كما مت دفع 

تعوي�سات مالية ل�سبعني �سياداً حمرتفاً جمموعها )70( األف دينار من ميزانية م�رشوع 

اإعادة اإن�ساء ج�رش �سرتة بواقع األف دينار للبحار الواحد، وكان التفاق اأن تمُدفع هذه 

ال�سيادين  وممثلي  الأ�سغال  وزارة  بني  بالتفاق  مت  كما  فقط.  واحدة  ملرة  التعوي�سات 

اإن�ساء مرفاأ موؤقت �رشق اجل�رش يمُنقل اإليه ال�سيادين حتى تنتهي اأعمال الإن�ساء.



123

الع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 10 نوفمرب 2009م 

امل�ليتني  لل�سنتني  للدولة  الع�مة  امليزانية  يف  اإ�س�يف  اعتم�د  بفتح  ق�نون  م�سروع 

رقم  الــوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال�سمو  �س�حب  لر�س�لة  واملرافق  2010م   -  2009

وامل�رشوفات  امل�ساريع  اإ�سافية مل�رشوفات  اعتمادات  يت�سمن  حيث  درم/1988/33 

املتكررة باإجمايل مبلغ وقدره )332،747،000( دينار بحريني. وبعد الدرا�سة واملناق�سة 

قرر جمل�س النواب يف جل�سته ال�ستثنائية الأوىل املنعقدة بتاريخ 22 نوفمرب 2009م 

طلب زيادة هذه العتمادات مببلغ وقدره )43،747،000( دينار بحريني موزعة على 

النحو التايل:

اأوًل :العتم�دات الإ�س�فية مل�سروف�ت امل�س�ريع:

ال��ط��واريء.  ق�س��م  ال�س�كلر،وتطوي�ر  م�ر�سى  معاجلة  وح��دة  اإن�س��اء  1 .

)5،000،000( دينار بحريني.

دينار   ) 2 .3،500،000  ( لل�سقوط.  الآيلة  البيوت  لأ�سحاب  الإيجار  بدل 

بحريني.

( دينار بحريني. م�رشوع تطوير القرى. )5،000،000. 3

( دينار بحريني . م�رشوع ترميم املنازل. )5،000،000. 4

( دينار بحريني. م�رشوع تطوير القرى )الطرق(. )5،000،000. 5

( دينار بحريني. م�رشوع اإن�ساء مرايفء لل�سيادين. )4،500،000. 6

ث�نيً�: العتم�دات الإ�س�فية للم�سروف�ت املتكررة:

( دينار بحريني. دعم ميزانية جامعة البحرين. )2،000،000. 1

( دينار بحريني.  حت�سني اأو�ساع املتقاعدين. )13،000،000. 2

وقد وافقت احلكومة املوقرة على طلب جمل�س النواب بزيادة هذه العتمادات و 

�سدر قانون رقم )61( ل�سنة 2009 بتاريخ 23 دي�سمرب 2009م.



124



125

سياحيات وإعالميات
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ثماني عشرة سياحيات وإعالميات
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 21 يناير 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

 برغبة ب�س�أن تديد من�طق املن�س�آت ال�سي�حية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

املري، ح�سن عيد  اإبراهيم، عبدالعزيز جالل  �سعدي حممد عبداهلل، حممد خالد  د. 

عن  ال�سياحية  املناطق  ف�سل  بق�سد  وذلك  ال�سيخ.  اأحمد  عبداللطيف  د.  بوخما�س، 

حجم  بح�سب  منطقة  لكل  زمنية  فرتة  حتديد  مع  تدريجي  ب�سكل  ال�سكنية  املناطق 

املن�ساآت ال�سياحية فيها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/2023/33 بتاريخ 21 دي�سمرب 2005م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 

خالد اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية املوقر اإىل جمل�س 

النواب بينت فيه مراعاة ذلك يف املخطط الهيكلي العام للمملكة اجلاري اإعداده بحيث 

يتم تق�سيم املناطق ح�سب ا�ستخداماتها، و�سيتم للحّد من تفاقم هذه امل�سكلة التاأكيد 

ال�سياحية يف  الفنادق وال�سقق  اإعطاء الرتاخي�س لإقامة  على اجلهات املخت�سة بوقف 

غري املناطق املخ�س�سة لهذا الغر�س. 

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  مار�س   22 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  �لثانية: 

املقدم  اإىل متحف طبيعي مفتوح،  الأثرية  ب�س�أن تويل قبور ع�يل  اقرتاحً� برغبة 

عبدالعال،  ح�سن  جا�سم  رفيع،  جا�سم  غازي  فريد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من 

عثمان حممد �رشيف، حممد عبداهلل اآل عبا�س، عبدالنبي �سلمان اأحمد. وذلك بق�سد 

املحافظة على قبور عايل كاأحد اأهم املعامل التاريخية التي تعود للعهد القدمي حل�سارة 

دملون التي ازدهرت يف البحرين قبل )3000( �سنة قبل امليالد. كما اأن هذه القبور تقع 

الرئي�سية يف اململكة مما قد يجعلها منطقة جذب �سياحي.  اأهم ال�سوارع  على �سفتي 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1067/33 

�سلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2005م  يوليو   8 بتاريخ 

فيه موافقتها على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

انتقاء اأحد مواقع القبور الأثرية التي تقع �سمن الأرا�سي اململوكة للدولة وحتويلها اإىل 

متحف طبيعي مفتوح بالتعاون مع البعثة الدمناركية للتنقيب عن الآثار.
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املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  مايو   22 بتاريخ  النواب  جمل�س  رف��ع  �لثالثة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن دعم �سن�عة الفخ�ر والع�ملني البحرينيني فيه�، املقدم من 

ال�سيخ  غلوم،  فريوز  جواد  العايل،  جميد  عبداهلل  ال�سيد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

ح�سن علي �سلطان، عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي. وذلك 

بق�سد املحافظة على �سناعة الفخار باعتبارها حلقة رئي�سة يف تاريخ البحرين وامتهنها 

اأبناوؤها وتوارثوها عرب اآلف ال�سنني لكنها اليوم مهددة ب�سبب عدم الهتمام ومناف�سة 

ماديا ومعنوياً  تدخل احلكومة ودعمها  ي�ستوجب  الذي  الأمر  للبحرينيني،  الآ�سيويني 

لأ�سحاب املهنة من البحرينيني. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/1698/33 بتاريخ 25 اأكتوبر 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها وباأنه مت توجيه وزارة ال�سناعة والتجارة لعمل درا�سة �ساملة 

لتتمكن  وذلك  للدعم  احتياجها  مدى  وحتديد  والتقليدية  احلرفية  ال�سناعات  ملختلف 

احلكومة على �سوئها من تقدير نوع وحجم الدعم املطلوب.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

وتطوير  له�  الت�بع  وامل�سجد  الف�حت  اأحمد  بن  �سلم�ن  قلعة  ترميم  ب�س�أن  برغبة 

جا�سم  ال�سيخ  النائب  �سعادة  من  املقدم  وخم�رجه�،  مداخله�  وتو�سيع  حميطه� 

اأحمد ال�سعيدي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/1828/33 بتاريخ 20 نوفمرب 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه باأنه مت اإعداد خطة �ساملة لتطوير موقع القلعة ومت النتهاء من م�رشوع اإ�ساءتها يف 

�سهر اأبريل املا�سي و�ستجرى عملية �سيانة للقلعة ب�سكل كامل يف �سهر اأبريل من العام 

القادم بالإ�سافة اإىل و�سع خطة لتوفري م�ساحة كافية ملواقف ال�سيارات وحت�سني حميط 

القلعة مبا يتالءم مع طبيعتها التاريخية. واأما م�سجدها فقد مت البدء يف اأعمال �سيانته 

ومن املوؤمل النتهاء منه بحلول نهاية العام.

اخل�م�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن املح�فظة على املع�مل الأثرية والرتاثية يف البحرين، املقدم من اأ�سحاب 
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ال�سعادة النواب: الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور �سالح علي حممد، الدكتور 

عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، حممد خالد اإبراهيم، نا�رش عبداهلل الف�سالة. وذلك بق�سد 

املواقع  لأخ�س  وعلى  والثقايف،  ال�سياحي  ال�ستقطاب  يف  منها  وال�ستفادة  تطويرها 

الأثرية التالية: مبنى باب البحرين، عمارة ح�سني بن مطر باملحرق، ال�سواهد التاريخية 

ملدر�سة  القدمي  املبنى  اخلليفية،  الهداية  ملدر�سة  القدمي  املبنى  اخلمي�س،  م�سجد  حول 

اأبوبكر ال�سديق، املبنى القدمي للنادي الأدبي باملحرق، املبنى القدمي ملدر�سة اخلمي�س. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2103/33 

بتاريخ 20 نوفمرب 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

احلكومة  باأن  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

تقوم بجهود كبرية للمحافظة على املواقع الأثرية والرتاثية تتالقى مع اأهداف الرغبة 

املذكورة علماً باأن املواقع الواردة يف الرغبة هي من بني املواقع التي تعمل احلكومة عن 

طريق وزارة الإعالم على احلفاظ عليها بعد تكملة الإجراءات الالزمة وتوفري التمويل 

املطلوب للعناية بها واملحافظة عليها، وتمُعّد �سمن اأولويات خطط احلكومة يف الفرتة 

املقبلة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  نوفمرب2007م   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تعديل اأو�س�ع �سّن�ع ال�سفن التقليدية اخل�سبية والرتاثية، 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد جميل كاظم ح�سن، جواد فريوز غلوم، 

ال�سيخ ح�سن علي �سلطان، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، حممد جميل عبدالأمري 

اجلمري. وذلك بق�سد احلفاظ على تراث مملكة البحرين من خالل توفري البيئة املنا�سبة 

بهذه  لاللتحاق  املواطنني  ت�سجيع  على  والعمل  الرتاثية  واحلرف  املهن  حتت�سن  التي 

املهنة حفاظاً عليها من الندثار وتوفري اخلدمات والت�سهيالت التي ت�ساعد على تطوير 

هذه املهنة التقليدية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2008م  اأغ�سط�س   20 بتاريخ  درم/1572/33 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

�ساملة  درا�سة  لعمل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  اإىل  الإيعاز  مت  واأنه  موافقتها  فيه  بينت 

لها.  املطلوب  الدعم  ليتم على �سوئها حتديد  والتقليدية  احلرفية  ال�سناعات  ملختلف 
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كما مت توجيه وزارة �سوؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة حلماية الرثوة 

حتديد  تت�سمن  فنية  درا�سة  باإعداد  البلدية  واملجال�س  الفطرية  واحلياة  والبيئية  البحرية 

تاأثر  الذي  العا�سمة  مبحافظة  ال�سابق  املوقع  عن  اخل�سبية  ال�سفن  ل�سناعة  بديل  موقع 

بالتنمية العمرانية.

املوقرة  احلكومة  اإىل  نوفمرب2007م   27 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

ومتو�سطة  املدى  ق�سرية  خطة  بو�سع  الإعالم  وزارة  قي�م  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

املدى وطويلة املدى توؤدي اإىل تعميق وحم�ية الثوابت الدينية والقيم الأخالقية 

والوطنية ل�سعب مملكة البحرين، م�ستخدمة الإذاعة والتلفزيون وجم�ل ال�سي�حة 

والثق�فة كنط�ق عمل لتحقيق هذه اخلطة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، حممد خالد اإبراهيم، 

املوقرة على هذا  الف�سالة. وقد رّدت احلكومة  نا�رش عبداهلل  احلادي،  اإبراهيم حممد 

القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2187/33 بتاريخ 4 دي�سمرب 2008م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتوجيه وزارة الإعالم لإعداد اخلطط املطلوبة 

لتج�سيد هذه الرغبة على اأر�س الواقع اإىل جانب و�سع الربامج الالزمة لتنفيذها من 

خالل القطاعات املعنية بالوزارة، وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون وقطاع ال�سياحة وقطاع 

الثقافة والرتاث الوطني.

املوقرة  احلكومة  اإىل  دي�سمرب2007م   4 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الث�منة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير منطقة �سن�عة الفخ�ر بع�يل وتويله� ملعلم �سي�حي، 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد عبداهلل جميد العايل، ال�سيد جميل كاظم 

ح�سن، عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، جواد فريوز غلوم. 

وذلك بق�سد املحافظة على الأهمية التاريخية ل�سناعة الفخار وارتباطها باملعامل الأثرية 

اأن تطويرها  البحرين وح�سارتها ف�ساًل عن  تاريخ  اأ�سهمت يف �سنع  من تالل ومقابر 

�سي�سهم يف التنمية ال�سياحية والقت�سادية للبلد. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

الذي  2008م  اأغ�سط�س   20 بتاريخ  رقم درم/1576/33  اخلطاب  القرتاح ح�سب 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 



131

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها واأنه مت الإيعاز اإىل وزارة ال�سناعة والتجارة 

ليتم  الفخار  والتقليدية ومنها �سناعة  احلرفية  ال�سناعات  �ساملة ملختلف  درا�سة  لعمل 

تطويرها حيث مت تكليف �رشكة ا�ست�سارية متخ�س�سة لإعداد الدرا�سة املطلوبة وذلك 

باإ�رشاف جمل�س املناق�سات، و�سيتم على �سوء تلك الدرا�سة حتديد نوعية وكم الدعم 

املطلوب لتلك ال�سناعات ومبا يحقق اأهداف الرغبة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  دي�سمرب   11 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الت��سعة: 

ومنع  وت�سويره�  الت�ريخية  واملق�بر  الأثرية  املن�طق  حجز  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  املقدم من  اإىل معلم �سي�حي،  التعدي عليه� وتويله� 

ح�سن،  حممد  عبدعلي  الدكتور  غلوم،  فريوز  جواد  العايل،  جميد  عبداهلل  ال�سيد 

ال�سيخ جا�سم اأحمد املوؤمن، عبداحل�سني اأحمد املتغوي. وذلك بق�سد املحافظة عليها 

العمران هذه  يكت�سح  اأن  الإ�سكاين ووجود خماوف من  التو�سع  التال�سي جراء  من 

املناطق ويق�سي على ماتبقى منها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/1377/33 بتاريخ 21 يوليو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها وتوجيه وزارة الإعالم لعتماد م�رشوع ل�ستمالك املواقع 

-2009 القادمني  للعامني  ميزانيتها  �سمن  جذب  مناطق  وجعلها  وت�سويرها  الأثرية 

2010م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2008م  فرباير   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع��سرة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن زي�دة عدد املفت�سني بق�سم الرق�بة ال�سي�حية بوزارة الإعالم 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  املقدم من  وتديد عدد املفت�سني لكل ن�س�ط �سي�حي، 

عبداحلليم عبداهلل مراد، ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي، حممد خالد اإبراهيم، اإبراهيم 

حممد بو�سندل، عادل عبدالرحمن الع�سومي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

اأر�سله  الذي  2009م  يناير   21 بتاريخ  درم/93/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتوجيه وزارة الإعالم وديوان اخلدمة املدنية 

لتخاذ الإجراءات الالزمة لتعديل الهيكل التنظيمي لقطاع ال�سياحة مبا يوؤدي اإىل زيادة 
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عدد وظائف املفت�سني ويتنا�سب مع حجم ونوعية العمل الفندقي وال�سياحي.

احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 8 اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير جزء من جزيرة حوار �سي�حيً� لالنتف�ع به� من قبل 

املواطنني مع مراع�ة الع�دات والتق�ليد، املقدم من �ساحب املعايل ال�سيد خليفة بن 

اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد ا�ستغالل جزء من جزيرة حوار للن�ساط ال�سياحي وذلك 

ال�سياحية  للقوارب  مرافئ  واإيجاد  مناطق خ�رشاء  وا�ستحداث  �سياحية  مرافق  باإن�ساء 

وتطوير طرق املوا�سالت البحرية اإليها وما �سابهها من اأمور تزيد من ا�ستقطاب ال�سياحة 

نقطة  �ستكون  �سك  بال  والتي  للم�ستثمرين  ال�ستثمار  باب  تفتح  اأو  اجلزر  تلك  على 

جذب ا�ستثماري كبري . وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/98/33 بتاريخ 21 يناير 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه موافقتها وقيامها من خالل �رشكة ممتلكات البحرين القاب�سة بتاأ�سي�س �رشكة تطوير 

جزر حوار حيث يجري العمل حالياً على ا�ستكمال الإجراءات اخلا�سة مبنح ال�رشكة 

املذكورة الرتاخي�س والت�سهيالت الالزمة للبدء مب�رشوع متكامل لتطوير ال�سياحة يف 

جزر حوار، ومن املتوقع اأن ت�ستغرق املرحلة الأوىل من التنفيذ ثالث �سنوات.

اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة  الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 8 

واحدة  نقطة  فهد  امللك  ج�سر  على  ال�سفر  اإجراءات  اإنه�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

للدخول ونقطة واحدة للخروج، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: غامن ف�سل 

البوعينني، حمد خليل املهندي، عبداحلليم عبداهلل مراد، خمي�س حمد الرميحي، �سامي 

على  املرورية  احلركة  وان�سياب  ال�سفر  اإج��راءات  لت�سهيل  وذلك  البحريي.  حم�سن 

ج�رش امللك فهد وتخفيف حّدة الزدحام عليه. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2185/33 بتاريخ 2 دي�سمرب 2008م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها ويتم حالياً مناق�سة تفعيل اإن�ساء املحطة الواحدة 

بني مملكة البحرين واململكة العربية ال�سعودية بحيث تكون هناك نقطة للدخول واأخرى 

للخروج يعتمد فيها على الربط الآيل وتبادل البيانات اإلكرتونياً لت�سهيل حركة العبور 
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مع الأخذ يف العتبار امل�سالح الأمنية للدولتني. بالإ�سافة اإىل اأنه يتم حالياً زيادة عدد 

امل�سارات امل�ستخدمة مبا يتنا�سب مع زيادة اأعداد امل�سافرين واملركبات العابرة.

اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة  الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 8 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء منطقة �سي�حية حول �سجرة احلي�ة للع�ئالت مع مراع�ة 

الدو�رشي.  خلف  عبداهلل  النائب  �سعادة  من  املقدم  الإ�سالمية،  والتق�ليد  الع�دات 

وذلك بق�سد ا�ستغالل املنطقة املحيطة بال�سجرة يف اإن�ساء منتزه وتزويده بكافة املرافق 

واخلدمات ال�رشورية وحتويلها لنقطة جذب �سياحية متكاملة. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

يونيو2009م   10 بتاريخ  درم/1140/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتوجيه اجلهات املعنية لت�سوير 

املوقع املذكور واإعداد الت�ساميم الالزمة لتطويره.

الرابعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

الث�لث  ب�جلن�ص  ي�سمى  م�  اأو  ال�سواذ  انت�س�ر  ظ�هرة  درا�سة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

من  املقدم  البالد،  اإىل  دخولهم  ومنع  عليه�  والق�س�ء  عالجه�  وكيفية  البالد  يف 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد خالد اإبراهيم، اإبراهيم حممد احلادي، ال�سيخ جا�سم 

اأحمد ال�سعيدي، ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة، عبداحلليم عبداهلل مراد. وقد رّدت 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1702/33 بتاريخ 14 

�سبتمرب 2008م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأن احلكومة تتخذ العديد من الإجراءات 

التي تاأمل من خاللها الت�سدي ملثل هذه املمار�سات من خالل تكثيف الرقابة والتفتي�س 

على املرافق ال�سياحية والنوادي ال�سحية وال�سالونات.

احلكومة  اإىل  2008م  دي�سمرب   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  اخل�م�سة 

الف�حت  اأحمد  بن  �سلم�ن  ال�سيخ  قلعة  اإحي�ء  اإع�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

عبداهلل  الرميحي،  حمد  خمي�س  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  جو،  مبنطقة 

خلف الدو�رشي، �سامي حم�سن البحريي، ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي، ح�سن �سامل 

الدو�رشي. وذلك بق�سد املحافظة عليها لأهميتها التاريخية كاأول قلعة بناها اآل خليفة 
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على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  �سياحي.  جذب  معلم  جلعلها  وكذلك  البحرين  يف 

الذي  2009م  اأبريل   23 بتاريخ  درم/738/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

باتخاذ  والإعالم  الثقافة  وزارة  موافقتها وتوجيه  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

متخ�س�س  اآثار  ا�ستقدام خبري  واأولها  الرغبة  هذه  اأهداف  بتحقيق  الكفيلة  اخلطوات 

لإعداد تقرير اأويل بخ�سو�سها لإعادة اإحياء القلعة واقرتاح املوازنة الالزمة ل�ستكمال 

هذا امل�رشوع.

ال�س�د�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 3 فرباير 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

وتطويره�  وت�سجيله�  اململكة  يف  الأثرية  الأرا�سي  ح�سر  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

ومنقولة  ث�بتة  اآث�ر  من  ميكن  م�  وا�ستع�دة  عليه�  التعدي  ومنع  وا�ستثم�ره� 

جواد  العايل،  جميد  عبداهلل  ال�سيد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  للدولة، 

فريوز غلوم، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، ال�سيخ جا�سم اأحمد املوؤمن، ال�سيخ حمزة 

رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  الديري.  علي 

درم/1143/33 بتاريخ 10 يونيو 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه باأنها ما�سية يف اإجراءات ح�رش الأرا�سي الأثرية وت�سجيلها وتطويرها وا�ستثمارها 

وتعمل على حمايتها مبا يحقق اأهداف الرغبة املذكورة.

ال�س�بعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 7 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن توفري املرافق اخلدمية الالزمة يف الأم�كن واملن�طق ال�سي�حية، 

املقدم من �ساحب املعايل ال�سيد خليفة بن اأحمد الظهراين. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2111/33 بتاريخ 19 نوفمرب 2009م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب تفيد باأن توفري هذه املرافق ال�رشورية لتن�سيط احلركة 

ال�سياحية يندرج �سمن م�رشوع اإمنائي متكامل يحدد املناطق والأماكن ال�سياحية ويوفر 

بنية متينة لها، وت�سعى احلكومة، ووفقا لربنامج زمني اإىل تنفيذ عدد من امل�ساريع يف 

املواقع الأثرية بال�رشاكة مع القطاع اخلا�س ت�سمل املتاحف ومراكز املعلومات امل�سممة 
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بت�ساميم معمارية متميزة اإىل جانب اإعادة تاأهيل املناطق احل�رشية التاريخية.

الث�منة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 12 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اأ�سحاب  من  املقدم  حوار،  جزيرة  م�سجد  وترميم  �سي�نة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

�سامل  ح�سن  بوجميد،  را�سد  عبدالرحمن  القعود،  حممد  لطيفة  النواب:  ال�سعادة 

الدو�رشي، خمي�س حمد الرميحي، اإبراهيم حممد احلادي. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1870/33 بتاريخ 20 اكتوبر 2009م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

العدل  لوزارة  التعليمات  �سدرت  باأنه  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء 

اجلنوبية  للمحافظة  البلدي  واملجل�س  والإعالم  الثقافة  ووزارة  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

للتن�سيق فيما بينها لو�سع خطة �ساملة لرتميم و�سيانة امل�سجد املذكور.
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سبع عشرة شبابيات 
2004م  �سبتمرب   21 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الأوىل: 

ب�إن�س�ء جمعية مر�سدات البحرين، املرافق للمر�سوم امللكي رقم  م�سروع ق�نون 

حركة  جمال  يف  الأهلي  الن�ساط  تنظيم  امل�رشوع  وي�ستهدف  2004م.  ل�سنة   )54(

املر�سدات �سمن الإطار القانوين وفقاً لأحكام الد�ستور، ومتكني حركة املر�سدات يف 

اأن  اأ�سا�س  اململكة من امل�ساركة يف احلركة العاملية العربية والإقليمية للمر�سدات على 

هذه اجلمعية �ستمثل املر�سدات يف البحرين بالإ�سافة اإىل الإ�رشاف على تنظيم الأن�سطة 

بحركة  املتعلقة  والندوات  واللقاءات  والدرا�سات  التدريبية  وال��دورات  واملخيمات 

املر�سدات. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون 

رقم )9( ل�سنة 2008 باإن�ساء جمعية مر�سدات البحرين بتاريخ 21 اأبريل 2008م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  اأكتوبر   26 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  �لثانية: 

مبراع�ة  وال�سب�ب  الري��سة  �سوؤون  الق�ئمني على  من  الطلب  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

مواعيد امتح�ن�ت الطلبة اأثن�ء اإق�مة البطولت وامل�س�بق�ت الري��سية اخلليجية، 

اأّل يكون  اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد  ال�سيد خليفة بن  املقدم من �ساحب املعايل 

وقد  للطلبة.  الدرا�سي  التح�سيل  م�ستوى  على  �سلبية  انعكا�سات  اأية  اإقامتها  ملواعيد 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/123/33 بتاريخ 

30 يناير 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

واأنه مت توجيه املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة اإىل مراعاة عدم اإقامة هذه البطولت 

وامل�سابقات اأثناء مواعيد امتحانات الطلبة كلما كان ذلك ممكناً وبخا�سة عند ا�ست�سافة 

وتنظيم البطولت اخلليجية والعربية والدولية.

�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

اأ�سحاب  من  املقدم  )القرّية(،  بقرية  وري��سي  ثق�يف  مركز  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة 

عبداهلل  عبدالعزيز  اإبراهيم،  ح�سني  اأحمد  اإبراهيم،  ح�سن  عبا�س  النواب:  ال�سعادة 

املو�سى، حممد عبداهلل اآل عبا�س، غامن ف�سل البوعينني. وذلك بق�سد تقدمي اخلدمات 
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خدمات  اأو  من�ساآت  اأية  من  تخلو  التي  املنطقة  ل�سباب  املختلفة  والريا�سية  الثقافية 

ريا�سية و�سبابية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2006م  مار�س   4 بتاريخ  درم/244/33 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

باأنه مت توجيه املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة اإىل اإعادة هيكلة وتنظيم جميع املراكز 

ال�سبابية يف اململكة والعمل على اإن�ساء ع�رشة مراكز �سبابية تغطي جميع املناطق مبا فيها 

قرية القرّية.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن متلك وتخ�سي�ص مالعب و�س�ح�ت �سعبية ملم�ر�سة الألع�ب الري��سية، 

تقوم  اأن  بق�سد  الظهراين. وذلك  اأحمد  بن  ال�سيد خليفة  املعايل  املقدم من �ساحب 

ك�ساحات  وتخ�سي�سها  املحافظات  جميع  يف  الأرا�سي  بع�س  با�ستمالك  احلكومة 

للمنا�سبات الجتماعية  منها  الريا�سية، وي�ستفاد  اأن�سطتهم  ال�سباب  فيها  يزاول  �سعبية 

والحتفالت الوطنية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/2101/33 بتاريخ 20 نوفمرب 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه اأنها تعمل على تنفيذ ما ورد يف هذه الرغبة وتوجيه اجلهات املخت�سة للعمل 

على توفري املزيد من املرافق وال�ساحات ال�سعبية واملالعب الريا�سية.

اخل�م�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن ت�سكيل هيئة حلل املن�زع�ت الري��سية، واملقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

عبداللطيف  الدكتور  اإبراهيم،  خالد  حممد  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب: 

اأحمد ال�سيخ، الدكتور �سالح علي حممد، اإبراهيم حممد احلادي. وذلك بق�سد اإزالة 

الحتقانات وتقوية الروابط وحل اخلالفات واملنازعات يف الو�سط الريا�سي بعيداً عن 

اأجواء الق�ساء وتالفياً لأية تاأثريات حمتملة نتيجة تلك اخلالفات على امل�ستوى العام 

للريا�سة البحرينية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/1695/33 بتاريخ 25 اأكتوبر 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 
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باأنه مت توجيه املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة لتقدمي درا�سة مقارنة للتجارب املماثلة 

يف الدول العربية وال�سديقة واملنظمات والهيئات الدولية املعنية بهذا ال�ساأن لال�ستفادة 

املالية والإدارية والب�رشية  الهيئة وحتديد خمتلف احتياجاتها  اإن�ساء مثل هذه  منها يف 

متهيداً لإن�سائها على اأ�س�س �سليمة و�سحيحة. 

املوقرة  احلكومة  اإىل  نوفمرب2007م   13 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن بن�ء مركز بني جمرة الري��سي والثق�يف بعد اأن مت هدمه قبل 

)15( ع�م�، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد 

عبداهلل جميد العايل، ال�سيد جميل كاظم ح�سن، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، جواد 

فريوز غلوم. حيث اأن املركز هو امللتقى الوحيد لأبناء القرية الذين يعانون من الفراغ 

الريا�سي والثقايف. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/243/33 بتاريخ 13 فرباير 2008م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

بينت فيه موافقتها  النواب  الوزراء املوقر اإىل جمل�س  نائب رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

يف  املركز  بناء  اإعادة  كلفة  لإدراج  والريا�سة  لل�سباب  العامة  املوؤ�س�سة  توجيه  مت  واأنه 

امليزانية الإن�سائية للعامني املاليني 2009-2010م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  نوفمرب   14 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

والفتي�ت،  للفتي�ن  التجهيز  متك�مل  �سب�بي  مركز  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

اأ�سحاب  يتبع للموؤ�س�سة الع�مة لل�سب�ب والري��سة مبح�فظة املحرق، املقدم من 

ال�سعادة النواب: نا�رش عبداهلل الف�سالة، اإبراهيم حممد احلادي، الدكتور علي اأحمد 

عبداهلل، حممد خالد اإبراهيم، الدكتور �سامي علي قمرب. وذلك خللو املنطقة من املراكز 

ال�سبابية واأهمية احتواء طاقات ال�سباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وقد رّدت احلكومة 

املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/839/33 بتاريخ 20 مايو 2008م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

العامة  املوؤ�س�سة  توجيه  واأنه مت  فيه موافقتها  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء 

لل�سباب والريا�سة باإدراج الكلفة التقديرية لإن�ساء املركز املذكور والبالغة مليوين دينار 

�سمن امليزانية الإن�سائية للموؤ�س�سة للعامني املاليني 2009-2010م.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 15 اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 
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بق�نون ب�س�أن تفريغ املنت�سبني للمج�ل الري��سي من العمل عند متثيلهم للمملكة 

النائب  �سعادة  من  املقدم  والدولية،  والقارية  والعربية  الإقليمية  الريا�سية  املحافل  يف 

عبداهلل خلف الدو�رشي. وي�ستهدف هذا القرتاح منح الالعبني واملدربني والطواقم 

الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية املنتظمني يف وزارات الدولة وموؤ�س�ساتها وهيئاتها 

والعاملني  واخلا�سة  احلكومية  واملعاهد  واجلامعات  واملدار�س  والع�سكرية  احلكومية 

بال�رشكات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة اإجازة خا�سة غري مقطوعة الأجر من عمله، مع 

احتفاظه بكافة حقوقه الوظيفية طوال فرتات الإعداد وامل�ساركة يف اأي من البطولت 

واملناف�سات الريا�سية اخلليجية اأو العربية اأو الإقليمية اأو الدولية. وبعد ا�ستكمال دورة 

 2010 ل�سنة  قانون رقم )27(  القرتاح  بهذا  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات 

 17 بتاريخ  الريا�سية  والبطولت  الألعاب  يف  للم�ساركة  والإع��داد  التفرغ  �ساأن  يف 

يونيو2010م.

الت��سعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإع�دة بن�ء ن�دي توبلي الري��سي والثق�يف، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: جالل فريوز غلوم، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، خليل اإبراهيم املرزوق، 

ال�سيد جميل كاظم ح�سن، عبداجلليل خليل اإبراهيم. وذلك بق�سد جعله نادياً منوذجياً 

يحتوي على مالعب وجتهيزات متكاملة يف اإطار دعم الأندية و ت�سجيع ال�سباب على 

املوقرة  الأندية. وقد رّدت احلكومة  بها  تقوم  التي  املجالت والأن�سطة  النخراط يف 

2008م  يوليو   21 بتاريخ  على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1376/33 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

العامة  املوؤ�س�سة  توجيه  واأنه مت  فيه موافقتها  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء 

لل�سباب والريا�سة باإدراج كلفة اإن�ساء املركز املذكور والبالغة )200( األف دينار �سمن 

امليزانية الإن�سائية للموؤ�س�سة للعامني املاليني 2009-2010م.

2008م  يونيو   23 بتاريخ  النواب  اإىل جمل�س  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الع��سرة: 

م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون اجلمعي�ت والأندية الجتم�عية والثق�فية 

والهيئ�ت اخل��سة الع�ملة يف ميدان ال�سب�ب والري��سة واملوؤ�س�س�ت اخل��سة ال�س�در 

ب�ملر�سوم بق�نون رقم )21( ل�سنة 1989، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )52( ل�سنة 
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2008م. وي�ستهدف امل�رشوع توفيق اأو�ساع ال�سناديق اخلريية واملوؤ�س�سات اخلا�سة مبا 

يكفل لها موا�سلة ن�ساطها اخلريي ب�سكل قانوين، ومتكينها من توفري التمويل الذاتي عن 

طريق جمع املال وتلقي التربعات من اجلمهور يف نطاق ال�سوابط املقررة حتت رقابة 

اجلهة الإدارية املخت�سة، وكذلك موا�سلة ال�سناديق اخلريية واملوؤ�س�سات اخلريية اخلا�سة 

الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  �سليم.  قانوين  اإطار  يف  اخلريي  ن�ساطها 

قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل   2009 ل�سنة   )42( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية 

اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�سة العاملة يف ميدان ال�سباب 

والريا�سة واملوؤ�س�سات اخلا�سة ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )21( ل�سنة 1989 بتاريخ 

9 يوليو 2009م.

املوقرة  اإىل احلكومة  2008م  مايو   6 بتاريخ  النواب  احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تخ�سي�ص ميزانية لدعم منتخب اململكة الأول لكرة القدم 

لت�سفي�ت اآ�سي� املوؤهلة لك�أ�ص الع�مل 2010م، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

بوجميد،  را�سد  عبدالرحمن  القعود،  حممد  لطيفة  الع�سومي،  عبدالرحمن  عادل 

ح�سن �سامل الدو�رشي، عبداهلل خلف الدو�رشي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

الذي  2008م  اأغ�سط�س   20 بتاريخ  رقم درم/1575/33  اخلطاب  القرتاح ح�سب 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املالية  التوجيهات لوزارة  واأنه �سدرت  فيه موافقتها  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

للت�سفيات  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  الالزمة لدعم  املالية  بتخ�سي�س العتمادات 

املوؤهلة لكاأ�س العامل 2010م بالتن�سيق مع املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة.

املوقرة  اإىل احلكومة  2008م  مايو   6 بتاريخ  النواب  الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تكرمي الالعبني املتميزين الذين يحققون اإجن�زات ري��سية 

خالل م�س�ركتهم الر�سمية يف البطولت اخلليجية والعربية والآ�سيوية والع�ملية، 

عبدالرحمن  عادل  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  اململكة،  وخ�رج  داخل 

الع�سومي، لطيفة حممد القعود، عبدالرحمن را�سد بوجميد، ح�سن �سامل الدو�رشي، 

عبداهلل خلف الدو�رشي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/1698/33 بتاريخ 14 �سبتمرب 2008م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن 
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فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

لتكرمي  لل�سباب والريا�سة لتخ�سي�س ميزانية  العامة  املوؤ�س�سة  موافقتها واأنه مت توجيه 

الالعبني املتميزين الذين يحققون اإجنازات ريا�سية يف خمتلف الألعاب وامل�سابقات 

امليزانيات  2009- 2010م ودورات  املاليني  للعامني  القادمة  امليزانية  دورة  وذلك يف 

الالحقة لها.

املوقرة  اإىل احلكومة  2008م  مايو   6 بتاريخ  النواب  الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س 

خالل  الوطنية  الأندية  فرق  لأع�س�ء  �سحي  ت�أمني  توفري  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

وخ�رج  داخل  والع�ملية  والآ�سيوية  والعربية  اخلليجية  البطولت  يف  م�س�ركتهم 

الع�سومي،  عبدالرحمن  عادل  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  البحرين، 

عبداهلل  الدو�رشي،  �سامل  ح�سن  بوجميد،  را�سد  عبدالرحمن  القعود،  حممد  لطيفة 

خلف الدو�رشي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/1873/33 بتاريخ 16 اأكتوبر 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

نظام  ا�ستحداث  لدرا�سة  والريا�سة  لل�سباب  العامة  املوؤ�س�سة  توجيه  مت  واأنه  موافقتها 

تاأمني �سحي ي�سمل جميع لعبي الأندية الوطنية الذين ي�ساركون يف خمتلف اأنواع 

والقارية  الإقليمية  وامل�سابقات  البطولت  يف  م�ساركتهم  خالل  والألعاب  الريا�سات 

التي تمُقام داخل البحرين وخارجها.

احلكومة  اإىل  دي�سمرب2008م   2 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  الرابعة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء ن�دي مبدينة حمد، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

ح�سني  جا�سم  الدكتور  العايل،  جميد  عبداهلل  ال�سيد  غلوم،  فريوز  جواد  النواب: 

علي، عبداجلليل خليل اإبراهيم، حممد خالد اإبراهيم. وذلك بق�سد اإن�ساء ناٍد ريا�سي 

منوذجي يف مدينة حمد والتي تمُعّد من اأكرب مدن اململكة واأكرثها كثافة �سكانية ونظراً 

لغياب املن�ساآت الريا�سية فيها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اأر�سله �ساحب ال�سمو  2009م الذي  1 يوليو  اخلطاب رقم درم/1283/33 بتاريخ 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

توجيه  ومت  ناٍد  اإىل  حمد  مدينة  �سباب  مركز  حتويل  قررت  قد  اأنها  فيه  بينت  النواب 
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املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة لتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك، وبال�سكل الذي 

يتما�سى مع ال�رشوط واملعايري املعتمدة من املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة.

اخل�م�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 2 دي�سمرب 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن بن�ء مركز متك�مل لل�سب�ب يف جد علي، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: جالل فريوز غلوم، الدكتور عبد علي حممد ح�سن، خليل اإبراهيم 

احلكومة  رّدت  وقد  اإبراهيم.  خليل  عبداجلليل  ح�سن،  كاظم  جميل  ال�سيد  املرزوق، 

نوفمرب   19 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2113/33 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2009م الذي 

جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها واأنها وجهت املوؤ�س�سة 

الإمكانيات  ح�سب  امل�ستقبلية  خططها  �سمن  لو�سعها  والريا�سة  لل�سباب  العامة 

املتاحة.

ال�س�د�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 20 يناير2009م اإىل احلكومة املوقرة 

التجهيزات  متك�مل  وثق�يف  ري��سي  �سب�بي  مركز  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

من  املقدم  الع��سمة،  حم�فظة  من  الث�نية  الدائرة  يف  ري��سية  �س�ح�ت  وتخ�سي�ص 

ال�سيخ  مكي،  هالل  مكي  ال�سيد  املرزوق،  اإبراهيم  خليل  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

العايل.  جميد  عبداهلل  ال�سيد  ح�سن،  حممد  عبدعلي  الدكتور  الديري،  علي  حمزة 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1281/33 

�سلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2009م  يوليو   1 بتاريخ 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنه يوجد مركز 

�سبابي يف نف�س املنطقة وهو مركز �سباب راأ�س رمان وحتقيقاً لأهداف الرغبة املذكورة 

اإىل تطوير مركز �سباب راأ�س رمان  فقد مت توجيه املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة 

وا�ستكمال احتياجاته.

ال�س�بعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 14 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء مبنى اإداري وملعب لكرة القدم ملركز �سب�ب اجل�سرة 

الدو�رشي،  �سامل  ح�سن  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  والثق�يف،  الري��سي 

عبدالرحمن را�سد بوجميد، خمي�س حمد الرميحي، لطيفة حممد القعود. وقد رّدت 
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احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1865/33 بتاريخ 20 

اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها و�سدور توجيهات 

اإىل املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة باإدراج م�رشوع اإن�ساء مبنى اإداري وملعب لكرة 

القدم ملركز �سباب اجل�رشة الريا�سي والثقايف وذلك على الأر�س التي مت تخ�سي�سها 

لهذا الغر�س �سمن ميزانيتها الإن�سائية.
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تسع وعشرون صحيات
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 اأبريل 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإن�س�ء م�ست�سفى ع�م ب�ملح�فظة اجلنوبية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: حمد خليل املهندي، ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة، ال�سيخ علي حممد 

مطر، حممد اإبراهيم الكعبي، حممد فيحان الدو�رشي. وذلك بق�سد �سّد النق�س يف 

العا�سمة وعدم وجود عيادات  قراها عن  اجلنوبية وبعد  باملحافظة  ال�سحية  اخلدمات 

تعمل على مدار ال�ساعة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/1121/33 بتاريخ 15 نوفمرب 2003م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

التخطيط لإقامة مركز �سحي جديد  يتم حالياً  تنفيذاً لأهداف القرتاح  اأنه  فيه  بينت 

بالزلق كما �سيتم متديد �ساعات العمل يف عيادة جو وع�سكر لت�سمل طيلة اأيام الأ�سبوع 

وت�سغيل مركز حمد كانو ال�سحي يف الفرتة امل�سائية واأيام العطل الر�سمية فيما �سيجري 

التن�سيق مع �رشكة اأملنيوم البحرين )األبا( ملد خدمات مركزها ال�سحي لي�سمل �سكان 

املنطقة.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 26اأكتوبر2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن ت�سني اخلدم�ت ال�سحية املقدمة يف املراكز ال�سحية وتعديل الدوام 

الهرمي،  ح�سني  يو�سف  املوايل،  حممد  جا�سم  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  فيه�، 

غامن ف�سل البوعينني، ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة. وذلك بق�سد تقدمي خدمات 

�سحية ب�سكل اأف�سل وتخفيف �سغط تدفق املر�سى على ق�سم الطواريء بال�سلمانية. 

رقم درم/349/33  القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  وقد رّدت احلكومة 

بتاريخ 15 مار�س 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنه تنفيذاً لأهداف 

القرتاح فقد تقرر زيادة عدد املراكز ال�سحية التي تعمل حتى ال�ساعة الثانية ع�رشة لياًل 

وزيادة عدد اأطباء املراكز ال�سحية بواقع ع�رشين طبيباً �سنوياً من اأجل حت�سني اخلدمة 

املقدمة يف املراكز ال�سحية.
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�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 12 يناير 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإن�س�ء مركز �سحي ط�قته ال�ستيع�بية )100( �سرير ملع�جلة مدمني 

املخدرات، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداهلل جعفر العايل، حمد خليل 

القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  ال�سماهيجي.  حممد  علي  املهندي، 

�سمو  اأر�سله  الذي  2005م  اأبريل   13 بتاريخ  درم/554/33  رقم  اخلطاب  ح�سب 

ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اتفاقها مع اأهداف القرتاح وجتاوبها معه، ويف هذا 

الأ�رّشة يف وحدة  لالإ�رشاع مب�ساعفة عدد  ال�سحة  لوزارة  توجيهاتها  اأ�سدرت  ال�سدد 

�رشيراً خالل  اإىل )26(  من )13(  وزيادتها  النف�سي  الطب  مب�ست�سفى  الإدمان  معاجلة 

عام 2005م وتوفري العتمادات املالية الالزمة لذلك من ميزانية الدولة للعامني املاليني 

2005-2006م.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 12 يناير 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تعيني ملحقني �سحيني ببع�ص �سف�رات اململكة يف اخل�رج، املقدم من 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: يو�سف ح�سني الهرمي، عبدالعزيز عبداهلل املو�سى، حمد 

خليل املهندي، اأحمد عبداهلل حاجي، جا�سم ح�سن عبدالعال. وذلك بق�سد موافاة وزارة 

ال�سحة بتقارير املر�سى الذين مت عالجهم على نفقة الدولة وتوجيه املر�سى الطالبني 

للعالج لختيار امل�ست�سفيات املنا�سبة وحمايتهم من جرائم الن�سب والحتيال، وتوثيق 

الدول  يف  العاملة  العالجية  وامل�سحات  وامل�ست�سفيات  ال�سحة  وزارة  بني  ال�سالت 

املقرتحة، وهي: الأردن، م�رش، ال�سعودية، اململكة املتحدة، الهند، اإيران. وقد رّدت 

 13 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/556/33  احلكومة 

اأبريل 2005م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنها �ستعمل على 

حتقيق القرتاح يف الدول التي يق�سدها املواطنون للعالج خا�سة يف اململكة العربية 

ال�سعودية واململكة الأردنية الها�سمية وجمهورية اأملانيا الحتادية.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  يناير   12 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  اخل�م�سة: 

اأ�سحاب  من  املقدم  الأورام،  لعالج  متخ�س�ص  مركز  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 



151

ال�سعادة النواب: عبدالعزيز عبداهلل املو�سى، الدكتور �سالح علي حممد، عبدالهادي 

وذلك  الدو�رشي.  خلف  عبداهلل  املعاودة،  عبدالرحمن  عادل  ال�سيخ  مرهون،  اأحمد 

بق�سد تقدمي اأف�سل اخلدمات ومواكبة الزيادة امل�سطردة يف هذه الأمرا�س. وقد رّدت 

 13 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/557/33  احلكومة 

اأبريل 2005م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

واأن  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الإ�سالمية  ال�سوؤون  وزير  الوزراء 

العمل جاٍر على تطوير ق�سم عالج الأورام وتوفري كافة متطلباته وكوادره وزيادة طاقته 

ال�ستيعابية متهيداً لتحويله اإىل مركز متخ�س�س لعالج الأورام.

ال�س�د�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 12 يناير 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

من  املقدم  الطبي،  ال�سلم�نية  الق�سوى مبجمع  العن�ية  ق�سم  ب�س�أن تطوير  برغبة 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور عي�سى جا�سم املطوع، حمد خليل املهندي، غامن 

بق�سد  املعاودة، علي حممد مطر. وذلك  ال�سيخ عادل عبدالرحمن  البوعينني،  ف�سل 

عدد  ليزيد  حيث  الالزمة  الفنية  والكوادر  والأجهزة  الأ���رّشة  نق�س  م�سكلة  معاجلة 

بينما يق�سي العدد املفرت�س وجوده بناء على املعّدل العاملي  الأ�رّشة عن )11( �رشيراً 

ال�سحي باأن تكون ن�سبة اأ�رّشة العناية الق�سوى )5-10%( من جممل عدد الأ�رّشة يف 

امل�ست�سفى. وحيث اأن جممع ال�سلمانية الطبي يحتوي على ما يقارب )990( �رشيراً 

فاإن عدد الأ�رشة املطلوبة للعناية الق�سوى )44- 99( �رشيراً ملواجهة املتطلبات املتزايدة 

واحلالت احلرجة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/551/33 بتاريخ 13 اأبريل 2005م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية املوقر اإىل جمل�س النواب 

ق�سم  اإىل  الق�سوى  العناية  �سيتم حتويل وحدة  واأنه  القرتاح  موافقتها على  فيه  بينت 

اتخاذ  له حرية  التي تكفل  جديد حديث وم�ستقل و�سيتم منحه ال�سالحيات الإدارية 

القرار املنا�سب و�سوف تزيد طاقته ال�ستيعابية اإىل )30( �رشيراً.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  مار�س   15 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

من  املقدم  للولدة،  ال�سرقي  الرف�ع  م�ست�سفى  بن�ء  اإع�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

عبداهلل  البحريي،  حم�سن  �سامي  املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 
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خلف الدو�رشي، علي حممد مطر، حممد اإبراهيم الكعبي. وذلك ب�سبب اأن املحافظة 

اجلنوبية هي املحافظة الوحيدة التي ليوجد بها م�ست�سفى للولدة، ونظراً حلاجة املنطقة 

امل�ست�سفيات  اإىل  للو�سول  معاناتهم  وتخفيف  واأقربائهم  املر�سى  و�سول  لت�سهيل  له 

املوجودة يف املحافظات الأخرى. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

ال�سيخ  �سمو  اأر�سله  الذي  دي�سمرب2005م   14 بتاريخ  رقم درم/2005/33  اخلطاب 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنه مت تكليف اجلهات املخت�سة يف احلكومة بدرا�سة اإن�ساء 

املحافظة  يف  عام  م�ست�سفى  اإن�ساء  نحو  اأوىل  كمرحلة  الرفاع  يف  للولدة  م�ست�سفى 

اجلنوبية.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  يوليو   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الث�منة: 

ولالأطف�ل  والولدة  الن�س�ء  لأمرا�ص  خ�رجية  عي�دات  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

املقدم  للولدة،  جدحف�ص  مب�ست�سفى  ا�ست�س�ريون  اأطب�ء  يديره�  الولدة  حديثي 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد ح�سني اخلياط، ال�سيخ علي حممد مطر، جا�سم 

الرتدد على م�ست�سفى  املر�سى عن  الكثري من  اإحجام  املوايل. وذلك ملواجهة  حممد 

تع�رش  حالة  ويف  يومية،  ب�سورة  ال�ست�ساريني  الأطباء  توفر  لعدم  للولدة  جدحف�س 

الولدة اأو �سعوبتها فاإن املر�سى يمُحّولون اإىل جممع ال�سلمانية الطبي مما جعل الأهايل 

يف�سلون الذهاب مبا�رشة اإىل عيادة اأمرا�س الن�ساء والولدة بال�سلمانية، وهي املزدحمة 

جداً. ف�ساًل اأنه يجب اأن يمُ�ستغل م�ست�سفى جدحف�س للولدة ا�ستغالًل اأمثل واأ�سمل. 

رقم درم/239/33  القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  وقد رّدت احلكومة 

بتاريخ 4 مار�س 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير ال�سوؤون الإ�سالمية املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها 

 -2007 املاليني  للعامني  الدولة  ميزانية  دورة  �سمن  تنفيذه  و�سيكون  القرتاح  على 

2008م.

2007م  يناير   31 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الت��سعة: 

املرافق  ال�سحية،  املهن واخلدم�ت  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ب�إن�س�ء  ق�نون  م�سروع 

اإىل توفري  اإطار �سعي احلكومة  2007م. وذلك يف  للمر�سوم امللكي رقم )12( ل�سنة 
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الكفاءة  ي�سمن  مبا  البحرين،  مبملكة  ال�سحية  والرعاية  اخلدمات  نظم  وتطوير  ودعم 

العالية وال�سالمة وال�رشعة الالزمة يف تقدمي هذه اخلدمات �سواء يف القطاع احلكومي 

املتعارف  ال�سحية  املمار�سة  ومعايري  العلمية  الأ�س�س  لأف�سل  وفقاً  اخلا�س،  القطاع  اأو 

توجيه  ظل  يف  والإداري  املايل  بال�ستقالل  تتمتع  هيئة  اإن�ساء  خالل  من  دولياً  عليها 

قانون  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  الدولة ورقابتها. 

رقم )38( ل�سنة 2009 باإن�ساء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية بتاريخ 9 

يوليو 2009 م.

الع��سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 10 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

التدخني،  مك�فحة  ب�س�أن  1994م  ل�سنة   )10( رقم  ق�نون  تعديل  ب�س�أن  بق�نون 

علي  الدكتور  حممد،  علي  �سالح  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم 

اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، حممد خالد اإبراهيم، نا�رش عبداهلل 

الف�سالة. واأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 12 يونيو 2007م م�شروع 

ق�نون م�س�غ بن�ء على اقرتاح بق�نون من جمل�ص ال�سورى ب�س�أن مك�فحة التدخني 

والتبغ ب�أنواعه وي�ستهدف القرتاحان تعزيز الهتمام باجلوانب ال�سحية والجتماعية 

لل�سباب البحريني بعد انت�سار اآفة التدخني يف اأو�ساطه بالإ�سافة اإىل وجود ق�سور يف 

وبعد  عليه.  الق�ساء  اأو  التدخني  انت�سار  من  احلّد  1994 يف  ل�سنة  رقم )10(  القانون 

ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بهذا القرتاح قانون رقم )8( 

ل�سنة 2009 ب�ساأن مكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ، بتاريخ 13 اأبريل 2009م.

املوقرة  اإىل احلكومة  2007م  مايو   8 بتاريخ  النواب  احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س 

من  املقدم  املن�زل،  يف  للمر�سى  الكلوي  الغ�سيل  اإجراء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

�ساحب املعايل ال�سيد خليفة بن اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد اإن�ساء فرق طبية تقوم 

بالنتقال اإىل مر�سى الف�سل الكلوي خا�سة كبار ال�سن وغري القادرين لإجراء عملية 

الغ�سيل الكلوي لهم يف منازلهم مراعاة لظروفهم ومنعاً لأية م�ساعفات نتيجة تاأخري 

الغ�سيل الكلوي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/1185/33 بتاريخ 15 يوليو 2007م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنها اأ�سدرت 
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توجيهاتها اإىل وزارة ال�سحة لإن�ساء مركز للغ�سيل الكلوي يف حمافظة املحرق واآخر 

يف املحافظة ال�سمالية و�سوف يتم توفري هذه اخلدمة نف�سها تدريجياً يف بقية املحافظات، 

اأكرث من منطقة ويوؤدي اإىل  الأمر الذي �سيحقق تو�سعة عمليات الغ�سيل الكلوي يف 

�سهولة النتقال للمر�سى مبا يحقق اأهداف القرتاح.

اإىل احلكومة املوقرة  2007م  15مايو  بتاريخ  النواب  الث�نية ع�سرة: رفع جمل�س 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء وحدات للعالج الطبيعي يف املراكز ال�سحية ب�ملح�فظ�ت 

اخلم�ص، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتورعلي اأحمد عبداهلل، الدكتور 

عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، الدكتور �سالح علي اأحمد، حممد خالد اإبراهيم، اإبراهيم 

حممد احلادي. وذلك بق�سد تخفيف ال�سغط احلايل على ق�سم العالج الطبيعي مبجمع 

ال�سلمانية الطبي باإن�ساء وحدات لهذا الغر�س يف املراكز ال�سحية مزودة بالتجهيزات 

املراكز  عدد  حتديد  بعد  وذلك  املدّرب،  والفني  الطبي  الطاقم  مع  الالزمة  واملعدات 

رّدت  وقد  املحافظات.  يف  ال�سكانية  الكثافة  مع  منا�سبة  ب�سورة  املالئمة  ال�سحية 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1184/33 بتاريخ 15 

يوليو 2007م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأن هناك اأربعة مراكز �سحية موزعة على 

حمافظات املحرق والعا�سمة والو�سطى وال�سمالية تقدم حاليا خدمة العالج الطبيعي، 

وحتقيقاً لأهداف القرتاح فقد �سدرت التوجيهات لوزارة ال�سحة بت�سمني ميزانيتها 

الطبي  الطبيعي مبركز حمد كانو  للعالج  اإن�ساء ق�سم  2009-2010م  املاليني  للعامني 

وذلك خلدمة قاطني املحافظة اجلنوبية . وتعمل وزارة ال�سحة على اإن�ساء اأق�سام للعالج 

اأحمد علي كانو يف  الإن�ساء مثل: مركز  التي هي حتت  ال�سحية  املراكز  الطبيعي يف 

النويدرات ومركز ال�سيخ جابر ال�سباح يف باربار اإىل جانب م�ست�سفى امللك حمد يف 

حمافظة املحرق.

الث�لثة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن بن�ء م�ست�سفى الرف�ع ال�سرقي للولدة، واملقّدم من اأ�سحاب 

عبداهلل  احلليم  عبد  البحريي،  حم�سن  �سامي  املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة 

مراد، خمي�س حمد الرميحي، ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي. وذك نظراً حلاجة املنطقة 
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رّدت  وقد  الأخرى.  املحافظات  يف  املجاورة  للم�ست�سفيات  املر�سى  انتقال  و�سعوبة 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1442/33 بتاريخ 11 

�سبتمرب 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وباأنه قد �سدرت توجيهات لوزارة ال�سحة لت�سمني ميزانيتها الإن�سائية املقرتحة للعامني 

املاليني 2009-2010م اإن�ساء م�ست�سفى عام باملحافظة اجلنوبية تت�سمن مرحلته الأوىل 

اإن�ساء م�ست�سفى للولدة.

الرابعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تركيب م�س�عد كهرب�ئية يف جميع العي�دات وامل�ستو�سف�ت 

را�سد بوجميد، عادل  النواب: عبدالرحمن  ال�سعادة  اأ�سحاب  املقدم من  ال�سحية، 

بق�سد  وذلك  القعود.  لطيفة حممد  الدو�رشي،  �سامل  الع�سومي، ح�سن  عبدالرحمن 

م�ساعدة املعاقني وكبار ال�سن على ال�سعود لالأدوار العليا يف هذه املراكز. وقد رّدت 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1529/33 بتاريخ 20 

�سبتمرب 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وباأنه مت توجيه وزارة ال�سحة لو�سع درا�سة يف هذا اخل�سو�س على اأن تمُدرج التكلفة 

2009-2010م. كما  املاليني  للعامني  الإن�سائية املقرتحة  للتنفيذ يف ميزانيتها  املطلوبة 

اإن�ساوؤها  �سيتم  التي  ال�سحية  املراكز  بكافة  كهربائية  م�ساعد  لتوفري  الوزارة  توجيه  مت 

م�ستقباًل.

اخل�م�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

واملقّدم  الأ�سن�ن،  اإن�س�ء م�ست�سفى مركزي متخ�س�ص بطب  ب�س�أن  اقرتاحً� برغبة 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحلليم عبداهلل مراد، ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي، 

اإبراهيم حممد بو�سندل، �سامي حم�سن البحريي، الدكتور علي اأحمد عبداهلل . وقد 

درم/1443/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت 

بتاريخ 11 �سبتمرب2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

فيه موافقتها على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 
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الإن�سائية  ميزانيتها  لت�سمني  ال�سحة  ل��وزارة  توجيهات  �سدرت  قد  وباأنه  الق��رتاح 

املقرتحة للعامني املاليني 2009-2010م اإن�ساء مركز تخ�س�سي حديث لالأ�سنان يقدم 

خدمات تخ�س�سية �ساملة جلميع فروع طب الأ�سنان.

ال�س�د�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء م�ست�سفى متخ�س�ص لعالج اإدم�ن املخدرات، واملقدم 

عبداللطيف  الدكت�ور  الدكتور �س�الح علي حمم�د،  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من 

عبد  نا�رش  قمرب،  علي  �سامي  الدكتور  اهلل،  عبد  اأحمد  علي  الدكتور  ال�سيخ،  اأحمد 

رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  الف�سالة.  اهلل 

درم/1530/33 بتاريخ 20 �سبتمرب2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه موافقتها على القرتاح وباأنه مت توجيه وزارة ال�سحة لو�سع م�رشوع اإن�ساء مركز 

متخ�س�س لعالج اإدمان املخدرات �سمن ميزانيتها الإن�سائية املقرتحة للعامني املاليني 

2009-2010م.

ال�س�بعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 نوفمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

الرف�ع حتى منت�سف  اقرتاحً� برغبة ب�س�أن فتح مركز حمد ك�نو ال�سحي مبدينة 

اأحمد  بن  خليفة  ال�سيد  املعايل  �ساحب  من  املقدم  الر�سمية،  الإج�زات  ويف  الليل 

وت�سهياًل  ال�سحي  عي�سى  مدينة  مركز  العبء على  تخفيف  بق�سد  وذلك  الظهراين. 

على اأهايل الرفاع. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

مبارك  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأر�سله  الذي  2008م  اأبريل   1 بتاريخ  درم/486/33 

بينت فيه موافقتها  النواب  الوزراء املوقر اإىل جمل�س  نائب رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

على القرتاح بفتح هذا املركز ال�سحي حتى منت�سف الليل وكذلك خالل الإجازات 

الر�سمية.

الث�منة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 14 نوفمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء مركز �سحي مبدينة الرف�ع الغربي، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: حمد خليل املهندي، �سامي حم�سن البحريي، ال�سيخ جا�سم اأحمد 

ال�سعيدي، خمي�س حمد الرميحي، عبداحلليم عبداهلل مراد. حيث تعاين منطقة الرفاع 
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الغربي من قلة اخلدمات ال�سحية، ويتم حتويل مر�ساهم اإىل مراكز �سحية اأخرى. وقد 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/490/33 بتاريخ 

14 اأبريل 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ميزانيتها  �سمن  املركز  باإن�ساء  اخلا�سة  املالية  الكلفة  لإدراج  ال�سحة  وزارة  وتوجيه 

للعامني 2009-2010م.

احلكومة  اإىل  2007م  نوفمرب   20 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  الت��سعة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن فتح مركز بنك البحرين الوطني ال�سحي بعراد حتى 

منت�سف الليل �س�ماًل بذلك اأي�م الإج�زات الر�سمية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: نا�رش عبداهلل الف�سالة، الدكتور �سامي علي قمرب، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، 

غامن ف�سل البوعينني، عي�سى اأحمد اأبو الفتح. وذلك بق�سد تخفيف العبء والزدحام 

على املراكز ال�سحية الأخرى باملحرق وت�سهياًل على القاطنني مبنطقة عراد. وقد رّدت 

 9 بتاريخ  درم/356/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة 

مار�س 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وتوجيه وزارة ال�سحة لإدراج الكلفة املالية املرتتبة على تنفيذ الرغبة �سمن ميزانيتها 

للعامني املاليني 2009-2010م. 

الع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 5 فرباير 2008م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

�ساحب  من  املقدم  الكلوي،  الف�سل  ومر�سى  ال�سكلر  مر�سى  دعم  ب�س�أن  برغبة 

الأعمال  بع�س  يف  توظيفهم  بق�سد  وذلك  الظهراين.  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيد  املعايل 

التي تتنا�سب مع طبيعة مر�سهم اأو تعوي�س العاملني منهم – �سواء يف القطاع العام 

اأو اخلا�س - عن اخل�سومات التي تمُ�ستقطع منهم عند جتاوزهم احلد امل�سموح به من 

الإجازات اأو �سم غري القادرين على العمل للفئات امل�ستحقة للم�ساعدات الجتماعية 

امل�سمولني يف  اأو �سمن  ال�سمان الجتماعي  ب�ساأن   2006 ل�سنة  قانون رقم )18(  يف 

مر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006م ب�ساأن التاأمني �سد التعطل. وقد رّدت احلكومة 

دي�سمرب   2 بتاريخ  درم/2186/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة 
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اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2008م الذي 

جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح واأنها قد 

وجهت اجلهات املخت�سة اإىل حتديث الت�رشيعات التي تراعي حالت مر�سى ال�سكلر 

ر�سيد  �سمن  لهم  املر�سية  الإجازات  احت�ساب  عدم  ومنها  الكلوي  الف�سل  ومر�سى 

الإجازات ال�سنوية بعد ا�ستنفاذهم لر�سيد اإجازاتهم املر�سية ومنح )40%( من الراتب 

الأخري ملر�سى احلالت ال�سديدة اأيا كانت مدة خدمتهم املح�سوبة يف التقاعد يف حال 

اأي  توظيف  اعتبار  اإىل  بالإ�سافة  التقاعد،  على  اإحالتهم  اأو  للخدمة  املبكر  العتزال 

حالة م�سابة بال�سكلر اأو الف�سل الكلوي مبثابة حالتني لال�ستفادة من ن�سبة البحرنة لدى 

املوؤ�س�سات وال�رشكات التي تقوم بتوظيفهم.

اإىل احلكومة  2008م  12 فرباير  بتاريخ  النواب  احل�دية والع�سرون: رفع جمل�س 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإلزام وزارة ال�سحة بتوفري مولدات الط�قة الكهرب�ئية 

التي تعمل ب�سكل مب��سر عند انقط�ع التي�ر الكهرب�ئي الع�م اإىل جميع املراكز 

ال�سحية امل�سوؤولة عنه� الوزارة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ح�سن �سامل 

الدو�رشي، لطيفة حممد القعود، الدكتور عبدالعزيز ح�سن اأبل، ال�سيخ جا�سم اأحمد 

ال�سعيدي، عبداحل�سني اأحمد املتغوي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح 

ح�سب اخلطاب رقم درم/1036/33 بتاريخ 17 يونيو 2008م الذي اأر�سله �ساحب 

اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح وباأنه مت توجيه وزارة ال�سحة ل�ستبدال 

املولدات الكهربائية املوجودة وحتديثها لت�سغيل كافة الأجهزة واملرافق احليوية مبجمع 

التكلفة  واإدراج  ال�سحية،  املراكز  وكذلك  اخلارجية  وامل�ست�سفيات  الطبي  ال�سلمانية 

املاليني  للعامني  اجلديدة  املوازنة  يف  دينار  مليون  حوايل  تبلغ  والتي  بذلك،  اخلا�سة 

2009-2010م.

احلكومة  اإىل  2008م  اأبريل   8 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�نية 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن منع ا�ستخدام الأكي��ص والعبوات البال�ستيكية ذات 

اأحمد  بن  خليفة  ال�سيد  املعايل  �ساحب  من  املقدم  الأغذية،  على  ال�سحي  الت�أثري 

واملقيمني و�سالمتهم وحماية  املواطنني  املحافظة على �سحة  بق�سد  الظهراين. وذلك 
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امل�ستهلك مما قد حتدثه بع�س الأنواع امل�ستخدمة املغ�سو�سة وتفعيل املوا�سفات القيا�سية 

ال�سادرة من هيئة التقيي�س اخلليجية ب�ساأن موا�سفات الأكيا�س البال�ستيكية امل�ستخدمة 

يف تعبئة الأغذية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2009م  يناير   21 بتاريخ  درم/95/33 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

للتن�سيق  والتجارة  وال�سناعة  ال�سحة  وزارتي  توجيه  مت  وباأنه  القرتاح  على  موافقتها 

فيما بينهما فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الكفيلة باحلّد من ا�ستخدام الأكيا�س النايلونية 

التي  الآليات  بها �سحيا، وو�سع  امل�سموح  النوعيات  ال�ستخدامات وحتديد  ملختلف 

تكفل الرقابة عليها.

احلكومة  اإىل  2008م  نوفمرب   4 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�لثة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن ق�سر وظ�ئف الأطب�ء يف ق�سم التوليد على الن�س�ء يف  املوقرة 

اأحمد  النواب: عي�سى  ال�سعادة  اأ�سحاب  جميع م�ست�سفي�ت البحرين، املقدم من 

اأبوالفتح، اإبراهيم حممد بو�سندل، عبداحلليم عبداهلل مراد، �سامي حم�سن البحريي، 

تق�سي  التي  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مباديء  مراعاة  بق�سد  وذلك  املهندي.  خليل  حمد 

وجود  عند  وزوجاتهم  لالأهايل  ال�سديد  احلرج  ومنع  والرجال  الن�ساء  بني  بالف�سل 

الأطباء الرجال باأق�سام التوليد . وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2009م  يناير   21 بتاريخ  درم/97/33  رقم  اخلطاب 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

املري�س  بحق  تلتزم  ال�سحة  لوزارة  التابعة  امل�ست�سفيات  جميع  باأن  فيه  بينت  النواب 

يف اختيار الطبيب املعالج كلما كان ذلك ممكناً، وليوجد اأي اإجبار لأي مري�سة يف اأن 

تفح�س من قبل طبيب، واأنه يتم الأخذ بعني العتبار الأعراف الجتماعية ال�سائدة كما 

اأن الطبيبات يتواجدن يف جممع ال�سلمانية الطبي وامل�ست�سفيات الأخرى يف كل نوبة 

وعلى مدار ال�ساعة.

الرابعة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 دي�سمرب 2008م اإىل احلكومة 

�سي�رة  بتوفري  ال�سحة  وزارة  يف  ممثلة  احلكومة  قي�م  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

املقدم من  ب�ململكة وعلى مدار )24( �س�عة ،  ال�سحية  املراكز  اإ�سع�ف يف جميع 
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اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عي�سى اأحمد اأبوالفتح، اإبراهيم حممد بو�سندل، عبداحلليم 

عبداهلل مراد، �سامي حم�سن البحريي، خمي�س حمد الرميحي. وذلك بق�سد تخفيف 

ال�سلمانية  مل�ست�سفى  التابعة  الإ�سعاف  �سيارات  على  ال�سحية  املراكز  طلبات  �سغط 

الطبي والتقليل من الأخطار املحدقة باملواطنني واملقيمني جراء تاأخر و�سول �سيارات 

الإ�سعاف لهم خا�سة يف ظل الزدحام املروري. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/740/33 بتاريخ 23 اأبريل 2009م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإ�سعاف  �سيارات  باإ�سافة  ال�سحة  وزارة  توجيه  مت  باأنه  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل 

كاملة التجهيز بحيث ي�سبح يف كل حمافظة �سيارة اإ�سعاف بالإ�سافة ملا هو موجود يف 

م�ست�سفى ال�سلمانية واملراكز ال�سحية الأخرى.

اإىل احلكومة  2009م  3 فرباير  بتاريخ  النواب  والع�سرون: رفع جمل�س  اخل�م�سة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن التزام وزارة ال�سحة بتوفري الطبيب من اجلن�ص املم�ثل 

جن�ص  على  والولدة  الن�س�ء  اأمرا�ص  اأق�س�م  يف  الطبية  اخلدمة  وق�سر  للمري�ص 

الن�س�ء، وتوفري اجلن�ص املم�ثل للك�سف على جثث املتوفني، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: ال�سيخ علي �سلمان اأحمد، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، حممد 

رّدت  وقد  املوؤمن.  اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  الديري،  علي  حمزة  ال�سيخ  مزعل،  يو�سف 

 23 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/741/33  احلكومة 

اآل خليفة  �سلمان  الأمري خليفة بن  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2009م  اأبريل 

امل�ست�سفيات  جميع  باأن  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

كلما كان ذلك  املعالج  الطبيب  اختيار  املري�س يف  بحق  تلتزم  ال�سحة  لوزارة  التابعة 

ممكناً، وليوجد اأي اإجبار لأي مري�سة يف اأن تفح�س من قبل طبيب، واأنه يتم الأخذ 

جممع  يف  يتواجدن  الطبيبات  اأن  كما  ال�سائدة  الجتماعية  الأع��راف  العتبار  بعني 

ال�سلمانية الطبي وامل�ست�سفيات الأخرى يف كل نوبة وعلى مدار ال�ساعة. واأما حالت 

الوفاة فاإن الأطباء املناوبني، �سواء طبيب اأو طبيبة هم من يتولون عمليات التحقق من 

الوفاة عند حدوثها يف موؤ�س�سات وزارة ال�سحة اأو و�سول جثامينها للم�رشحة مبجمع 

ال�سلمانية الطبي.
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ال�س�د�سة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 31 مار�س 2009م اإىل احلكومة 

التي  الطبية  الو�سف�ت  قيمة  املوقرة  احلكومة  تمل  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفي�ت  يف  البحرينيني  للمر�سى  �سرفه�  الأطب�ء  يقرر 

احلكومية، وهي غري متوفرة يف ال�سيدلي�ت احلكومية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

النواب: ح�سن �سامل الدو�رشي، خمي�س حمد الرميحي، عبدالرحمن را�سد بوجميد، 

املوقرة على  الع�سومي. وقد رّدت احلكومة  القعود، عادل عبدالرحمن  لطيفة حممد 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1362/33 بتاريخ 15 يوليو 2009م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأن احلكومة ممثلة يف وزارة ال�سحة تقوم بتوفري 

واملراكز  امل�ست�سفيات  جميع  يف  كافية  وبكميات  الأدوية  من  �سنف   )1200( حوايل 

من  الكافية  الكميات  بتوفري  ال�سحة  ل��وزارة  �سدرت  قد  التوجيهات  واأن  ال�سحية، 

الأدوية اأو بدائلها واأن تقوم الوزارة يف احلالت التي ت�ستدعي فيها حاجة اأي مري�س 

لدواء غري متوفر لديها بتوفريه على ح�سابها وبال�رشعة املمكنة.

اإىل احلكومة  2009م  مايو   19 بتاريخ  النواب  والع�سرون: رفع جمل�س  ال�س�بعة 

من  املقدم  الطبي،  ال�سلم�نية  جممع  م�سرحة  تطوير  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  ال�سعيدي.  اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  النائب  �سعادة 

الذي  2009م  اأكتوبر   20 بتاريخ  درم/1873/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

تنفيذ م�رشوع  العام يف  البدء يف هذا  تقرر  باأنه  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

تطوير م�رشحة جممع ال�سلمانية الطبي من حيث الكوادر العاملة بها وعدد الثالجات 

واملعدات املطلوبة واملبنى بحيث تزيد القدرة ال�ستيعابية من )42( ثالجة اإىل )60( 

ثالجة، وا�ستبدال الثالجات القدمية باأخرى جديدة.

احلكومة  اإىل  2009م  مايو   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�منة 

النجدة  الإ�سع�ف واملط�فئ ودوري�ت  �سي�رات  ب�س�أن تزويد  اقرتاحً� برغبة  املوقرة 

بجه�ز نظ�م املعلوم�ت اجلغرافية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: جواد فريوز 

ال�سيخ حمزة علي  املوؤمن،  اأحمد  ال�سيخ جا�سم  العايل،  ال�سيد عبداهلل جميد  غلوم، 
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الديري. وذلك بق�سد اإطالع �سائق �سيارات الإ�سعاف والنجدة واملطايفء على اأ�سهل 

بهذه  لالت�سالت  وت�سهياًل  لالزدحامات  تفادياً  املطلوبة  اجلهة  اإىل  للو�سول  الطرق 

ال�سيارات وبالتايل تقدمي اأف�سل خدمات الإنقاذ والنجدة. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

2010م  11فرباير  بتاريخ  درم/250/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح  هذا  على 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب تفيد باملوافقة وقد مت اإدراج التكلفة اخلا�سة بتزويد 

جميع �سيارات الإ�سعاف بتلك الأجهزة �سمن ميزانية وزارة ال�سحة للعامني املاليني 

تت�سمن  متكاملة  منظومة  بتد�سني  الداخلية  وزارة  قيام  اإىل  بالإ�سافة  2009-2010م 

تفعيل النظام اجلغرايف وتبادل املعلومات ب�سكل اآيل بني كافة الإدارات املعنية بالتعامل 

البالغ  تلقي  من  للطواريء بدءاً  ال�رشيعة  الطواريء مما يحقق ال�ستجابة  مع حالت 

وحتديد اأن�سب م�سار ت�سلكه الدورية والآليات للو�سول ملوقع احلادث.

الت��سعة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 17 نوفمرب 2009م اإىل احلكومة 

بوزارة  الأغذية  مراقبة  بق�سم  املفت�سني  عدد  زي�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

ال�سحة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور 

�سامي علي قمرب، نا�رش عبداهلل الف�سالة، حممد خالد اإبراهيم، اإبراهيم حممد احلادي. 

ال�سطالع  من  ليتمكنوا  الأغذية  مراقبة  بق�سم  املفت�سني  اأع��داد  زي��ادة  بق�سد  وذلك 

األف  اأكرث من )20(  يبلغ عددها  والتي  وتفتي�سها،  الغذائية  املواد  اأن�سطة  مراقبة  مبهام 

ن�ساط مرخ�س لها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2010م  11فرباير  بتاريخ  درم/251/33 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه باأنه مت توجيه وزارة ال�سحة لو�سع خطة لزيادة اأعداد املفت�سني يف الق�سم املذكور 

على اأن تدرج �سمن ميزانيتها لتغطية التكلفة اخلا�سة بزيادة عدد املفت�سني وفق جدول 

زمني حمدد لهذا الغر�س. كما يجري التن�سيق بني وزارتي ال�سحة والعدل وال�سوؤون 

الإ�سالمية لتمكني املفت�سني من اأداء عملهم باأف�سل �سورة وذلك باإعطائهم �سفة ال�سبطية 

الق�سائية وفق الأنظمة والقوانني املعمول بها.
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صناديق
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ثالثـــــة صـــناديق
الأول: رفع جمل�س النواب بتاريخ 27 مايو 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

عبداللطيف  د.  النواب:  �سعادة  من  املقدم  للنفقة،  �سندوق  اإن�س�ء  ب�س�أن  بق�نون 

احمد ال�سيخ، حممد خالد ابراهيم، د. �سعدي حممد عبداهلل، عبدالعزيز جالل املري، 

املطلقة  اأو  الزوجة  به  ينتفع  به  ينتفع  اأن  د. �سالح علي حممد. وي�ستهدف القرتاح 

اأو الوالدين اأو الأولد اأو كل من جتب لهم النفقة اأو من ينوب عنهم قانونا، وتتكون 

موارده من: 

- مبالغ النفقة التي ت�ستوفى  املبالغ املخ�س�سة لل�سندوق يف امليزانية العامة. 2. 1

اإدارة  جمل�س  يقرر  التي  والو�سايا  واملنح  الهبات   -3 عليهم.  املحكوم  من 

ال�سندوق قبولها. وي�سع جمل�س الإدارة لئحة داخلية ي�سدر بها قرار من وزير 

واملعايري  والأ�س�س  فيها  النفقة  ب�رشف  يخت�س  التي  احلالت  فيها  يبني  العدل 

وبعد  بها.  امللتزمني  من  وكيفية حت�سيلها  النفقة  تلك  تقدير  مبوجبها  يتم  التي 

قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال 

رقم )34( ل�سنة 2005 باإن�ساء �سندوق النفقة، بتاريخ 17 اأغ�سط�س 2005م.

الث�ين: رفع جمل�س النواب بتاريخ 11 مايو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

ال�سيخ  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الجتم�عي،  ال�سم�ن  ب�س�أن  بق�نون 

عادل عبدالرحمن املعاودة، الدكتور عي�سى جا�سم املطوع، ال�سيخ علي حممد مطر، 

�سندوق  اإن�ساء  الق��رتاح  وي�ستهدف  املهندي.  خليل  حمد  البوعينني،  ف�سل  غامن 

بال�سمان الجتماعي، تودع فيه جميع املبالغ املخ�س�سة لتغطية اأوجه �رشف امل�ساعدات 

الجتماعية، وتتكون اإيراداته من الآتي:

العتمادات املدرجة يف امليزانية العامة للدولة لغر�س امل�ساعدات الجتماعية.  1 .

وفورات العتمادات املذكورة لل�سنة املالية ال�سابقة. 2 .

التربعات والهبات التي يتلقاها ال�سندوق من الهيئات والأفراد.  3 .

عائد ا�ستثمار اأموال ال�سندوق. 4 .
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البحرينيون  والأف��راد  الأ���رش  ال�سندوق  هذا  من  الجتماعية  امل�ساعدة  وت�ستحق 

املقيمون يف مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم ال�رشوط من الفئات التالية:

1- الأرامل

2- املطلقات 

3- املهجورات

4- اأ�رش امل�سجونني

5- البنت غري املتزوجة 

6- الأيتام 

7- املعاقون والعاجزون عن العمل 

8- امل�سنون

9- الولد

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بهذا القرتاح قانون 

رقم )18( ل�سنة 2006 ب�ساأن ال�سمان الجتماعي، بتاريخ 29 مايو 2006م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  اأكتوبر   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الث�لث: 

مملكة  يف  الق�دمة  لالأجي�ل  نقدي  احتي�طي  �سندوق  اإن�س�ء  ب�س�أن  بق�نون  اقرتاحً� 

وي�ستهدف  الظهراين.  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيد  املعايل  �ساحب  من  املقدم  البحرين 

القرتاح اإن�ساء احتياطي لالأجيال القادمة، وذلك باقتطاع دولر اأمريكي واحد من �سعر 

كل برميل نفط خام يزيد �سعره على )40( دولراً ويتم ت�سديره خارج مملكة البحرين، 

وتمُ�ساف  اأمواله  تمُ�ستثمر  القادمة(  الأجيال  )احتياطي  ي�سمى  خا�س  احتياطي  لتكوين 

والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  احل�ساب.  ذات  اإىل  عائداته 

القادمة  لالأجيال  الحتياطي  ب�ساأن   2006 ل�سنة  قانون رقم )28(  القرتاح  بهذا  �سدر 

بتاريخ 17يوليو 2006م.
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طرق ومرافق عامة
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خمسة وأربعون طرقًا ومرافق عامة
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 18 فرباير 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

اأ�سحاب  من  املقدم  وتطويره،  التج�ري  البوكوارة  م�سروع  تنفيذ  ب�س�أن  برغبة 

فيحان  حممد  ال��دو���رشي،  خلف  عبداهلل  املهندي،  خليل  حمد  ال��ن��واب:  ال�سعادة 

لأهمية  نظراً  وذلك  مطر.  حممد  على  ال�سيخ  الكعبي،  اإبراهيم  حممد  الدو�رشي، 

املنطقة وتنامي الهتمام بها كمنطقة جتارية واعدة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

اأر�سله  2003م الذي  28 مايو  بتاريخ  القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/486/33 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

الأ�سغال  وزارة  توجيه  مت  واأنه  القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س 

والإ�سكان لتخاذ ما يلزم ب�ساأنه.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 11مايو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

ال�سيد  املعايل  �ساحب  من  املقدم  للطوارئ،  امل�ئي  الحتي�طي  زي�دة  ب�س�أن  برغبة 

خليفة بن اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد �رشورة زيادة املخزون الحتياطي املائي يف 

مدة  وهي  �ساعة،   )36  ( اليوم،  ون�سف  يوم  حالياً  مداه  يتجاوز  ل  الذي  البحرين 

املخاطر  ا�ستمرار  – ل�سمح اهلل- خا�سة يف ظل  اأي طاريء  ق�سرية لتكفي ملواجهة 

توفري  العمل على  واأهمية  الهامة.  ال�سرتاتيجية  املنطقة  بهذه  التي حتيط  والتهديدات 

مواجهة  على  قادرة  البحرين  لتكون  الزيادة  هذه  لتحقيق  والتقنية  املادية  الإمكانيات 

رّدت  وقد  الحتياطي.  املائي  فاملخزون  املنطقة  لها  تتعر�س  قد  التي  الطارئة  الظروف 

 15 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/350/33  احلكومة 

مار�س 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

احلكومة  وباأن  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اآنية  خطط  �سمن  املياه  وتوزيع  نقل  حمطات  يف  التخزينية  ال�سعة  رفع  على  تعمل 

وم�ستقبلية بحيث يكون الهدف املن�سود هو رفع هذه ال�سعة اإىل )48( �ساعة كمرحلة 

اأوىل و)72( �ساعة بنهاية العقد القادم.

�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 9 يونيو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 
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برغبة ب�س�أن الإ�سراع يف البدء ب�لعمل يف �س�رع اأم جليد املزدوج، و�س�رع م�ست�ن 

املزدوج بتبليطهما وعمل الأر�سفة اخلا�سة بهما، املقدم من اأ�سحاب ال�س�عادة النواب: 

خلف  عبداهلل  مطر،  حممد  علي  البحريي،  حم�سن  �سامي  املهندي،  خليل  حمد 

الدو�رشي، اأحمد اإبراهيم بهزاد. وذلك بق�سد حت�سني وتو�سيع ال�سوارع الفرعية يف 

حّدة  تخفيف  وكذلك  للبحرين،  احل�ساري  امل�ستوى  مع  يتما�سى  مبا  ال�رشقي  الرفاع 

الزدحامات املرورية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/1287/33 بتاريخ 31 اأغ�سط�س 2004م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها على القرتاح لن�سجامه مع توجهاتها وخططها واإجراءاتها لت�سهيل 

ان�سياب املرور وتوفري �سبكة طرق اآمنة وحديثة تواكب النمو العمراين.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 2 نوفمرب 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

املح�فظة  وامل�ء يف  الكهرب�ء  لوزارة  امل�سرتكني  اإن�س�ء مكتب خلدم�ت  ب�س�أن  برغبة 

اجلنوبية، املقدم من �ساحب ال�سعادة النائب جا�سم اأحمد ال�سعيدي. وذلك لت�سهيل 

املوقرة على هذا  لقاطني املحافظة اجلنوبية. وقد رّدت احلكومة  بالن�سبة  الفواتري  دفع 

القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1066/33 بتاريخ 8 يوليو 2005م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأن احلكومة قررت فتح املجال ل�ستخدام مكاتب الربيد 

املحافظة  قاطني  اأمام  اخليار  و�سيكون  واملاء  الكهرباء  فواتري  لدفع  املحافظات  بجميع 

اآخر قريب  بريد  اأي مكتب  اأو  الرفاع  بريد  اإما يف مكتب  اجلنوبية يف دفع فواتريهم 

منهم.

اخل�م�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 9 نوفمرب 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تطوير �س�رع )53( يف قرية البديع واعتم�ده ك�س�رع جت�ري، املقدم من 

اأ�سحاب ال�سعادة: عبدالعزيزعبداهلل املو�سى، علي حممد ال�سماهيجي، اأحمد عبداهلل 

املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  بوكمال.  ح�سن  جهاد  الدو�رشي،  خلف  عبداهلل  حاجي، 

24�سبتمرب2005م  بتاريخ  رقم درم/1482/33  اخلطاب  القرتاح ح�سب  على هذا 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 
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الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على اإمتام اأعمال تطوير ال�سارع، 

اأما فيما يتعلق بتحويله اإىل جتاري، فاإنه بناء على الدرا�سات الفنية واجلهات املخت�سة 

القرية، وكذلك  دوار  �سمال  والواقع  ال�سارع  ال�سمايل من  اجلزء  يتم حتويل  ف�سوف 

�سارع )5511( جنوب القرية واملوازي ل�سارع )53( اإىل �سوارع جتارية.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  30نوفمرب  بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 

عند  والط�لب�ت  للطلبة  انتظ�ر  وق�ع�ت  مظالت  تخ�سي�ص  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

املو�سى،  عبداهلل  عبدالعزيز  ال�سعادة:  اأ�سحاب  من  املقدم  املدار�ص،  الن�سراف من 

حممد  حاجي،  عبداهلل  اأحمد  البحريي،  حم�سن  �سامي  الهرمي،  ح�سني  يو�سف 

فيحان الدو�رشي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2005م  يناير   30 بتاريخ  درم/127/33 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها على القرتاح باإن�ساء مظالت وقاعات انتظار للطلبة والطالبات عند الن�رشاف 

من املدار�س واأن التوجيهات قد �سدرت اإىل وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ املزيد من 

هذه املظالت وقاعات النتظار وفق برنامج الوزارة الإن�سائي يف هذا املجال.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  دي�سمرب   7 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�بعة: 

اإن�س�ء مرف�أ بحري فرعي م�س�ند لأه�يل منطقة �سرتة والقرى  اقرتاحً� برغبة ب�س�أن 

املج�ورة له�، مزود بك�فة اخلدم�ت والت�سهيالت والتجهيزات املطلوبة، واملقدم 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد عبداهلل اآل عبا�س، اأحمد ح�سني اإبراهيم، علي 

هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  العايل.  جعفر  عبداهلل  ال�سماهيجي،  حممد 

القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1068/33 بتاريخ 8 يوليو 2005م الذي اأر�سله 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنه نظراً لوجود مرفاأ ي�ستخدمه الأهايل حالياً يف موقع 

موؤجر على اأحد امل�ستثمرين فقد �سدرت الأوامر باأن يبقى الو�سع على ماهو عليه دون 

تغيري يف املوقع يف �سمال املنطقة ال�سناعية وتعوي�س امل�ستثمر بق�سيمة اأخرى يف نف�س 

املنطقة اأو موقع اآخر اإذا مل يتي�رش ذلك.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 1 مار�س 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 
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برغبة ب�س�أن �سرعة البدء يف تطوير �س�رع اجلنبية، املقدم �سعادة النائب عبدالعزيز 

راح  التي  اخلطرية  املرورية  احلوادث  من  التخفيف  اأجل  من  وذلك  املو�سى.  عبداهلل 

�سحيتها العديد من املواطنني وذلك عن طريق �سد الفتحات املوجودة على ال�سارع، 

ال�سارع. وقد رّدت احلكومة  اأر�سفة  التقاطعات وتبليط  اإ�سارات �سوئية عند  وو�سع 

24 �سبتمرب  بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1481/33 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2005م الذي 

اإعدادها  اجلاري  الدرا�سات  اأن  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  جمل�س 

املوؤدية  ال�سوارع  اأحد  ب�سفته  اجلنبية  �سارع  تطوير  تت�سمن  ال�سمالية  املدينة  لتخطيط 

لها.

الت��سعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 مار�س 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تنظيم وتخطيط املح�فظة اجلنوبية دخوًل وخروجً� لكي تتم��سى مع 

املدن اجلديدة، املقدم من �ساحب ال�سعادة ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي. وقد رّدت 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1891/33 بتاريخ 28 

نوفمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�سرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  م�رشوع  عنا�رش  �سمن  �سيكون  ذلك  اأن  اإىل  وتفيد 

للمملكة اجلاري اإعداده حالياً مبعرفة اإحدى ال�رشكات ال�ست�سارية املتخ�س�سة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2005م  اأبريل   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع��سرة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن الإ�سراع يف تنفيذ املرحلة الث�نية من �س�رع اخلدم�ت مبدينة 

ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الزلق،  �س�رع  اإىل  اجلديد  اجل�سر  من  املمتد  حمد 

النواب: اأحمد عبداهلل حاجي، حممد خالد اإبراهيم، يو�سف ح�سني الهرمي، يو�سف 

احلوادث  ولتاليف  حمد  مدينة  يف  املخارج  عدد  لقّلة  وذل��ك  زينل.  العابدين  زين 

نظراً  البحرين  مملكة  مواطني  كافة  �سيخدم  املقرتح  ال�سارع  اأن  كما  والزدحامات، 

ل�ستخدامه واملرور عليه اإىل جامعة البحرين والزلق حيث ل يوجد �سارع مزدوج 

اآخر اإّل من �سارع الرفاع الغربي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/1887/33 بتاريخ 28 نوفمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو 
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جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه اأنه مت يف �سهر �سبتمرب 2005م دعوة املقاولني ملناق�سة هذا امل�رشوع 

اأن  على  نوفمرب  �سهر  خالل  القرتاح  يف  اإليه  امل�سار  املوقع  يف  الأعمال  لبدء  متهيداً 

يمُ�ستكمل يف مار�س 2006م.

احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

الأوق�ف  من  لكل  خ��سة  مب�ن  بتخ�سي�ص  احلكومة  قي�م  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

ال�سنية والأوق�ف اجلعفرية اأ�سوة ب�ملب�ين املخ�س�سة للوزارات والهيئ�ت الع�مة يف 

ال�سنية  الأوقاف  اإدارات  ل�ستخدام  خا�سة  مبان  باإن�ساء  اإما  وذلك  البحرين،  مملكة 

واجلعفرية، اأو با�ستئجار مبان لهما وتلتزم ب�سداد اإيجارها، على اأن تدرج الكلفة املالية 

الالزمة لذلك �سمن امليزانية العامة للمملكة، املقدم من �ساحب املعايل ال�سيد خليفة 

بن اأحمد الظهراين. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2006م  يوليو   3 بتاريخ  درم/944/33 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها على القرتاح واأنه �سيدرج �سمن امليزانية العامة للدولة.

اأكتوبر   3 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت   : ع�سرة  الث�نية 

2005م م�سروع ق�نون املوؤ�س�سة الع�مة للموانئ البحرية، املرافق للمر�سوم امللكي 

رقم )66( ل�سنة 2005م. وذلك بغر�س اإن�ساء موؤ�س�سة عامة تتوىل الإ�رشاف على كافة 

ا�ستكمال  وبعد  املوانئ.  م�سوؤولية  تتوىل  التي  للجهة  توحيدا  البحرية  اململكة  موانئ 

 2006 ل�سنة   )61( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة 

باإ�سدار قانون املوؤ�س�سة العامة للموانئ البحرية بتاريخ 4 �سبتمرب 2006م.

نوفمرب   15 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  الث�لثة 

2005م م�سروع ق�نون ب�س�أن اإن�س�ء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات واملع�ر�ص، 

املرافق للمر�سوم امللكي رقم )71( ل�سنة 2005م. حيث حر�ست احلكومة على اأن 

و�سالحيات  اخت�سا�سات  يحدد  قانون  واملعار�س  للموؤمترات  البحرين  لهيئة  يكون 

اأدائها  �سالمة  ي�سمن  ب�سكل  الهيئة  عمل  وينظم  واملعار�س،  للموؤمترات  البحرين  هيئة 

القانوين، وي�سمن ال�ستقاللية املالية والإدارية التي متكنها من ر�سم �سيا�ستها وخططها 
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وبراجمها على اأ�س�س جتارية واقت�سادية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

البحرين  هيئة  وتنظيم  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )62( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية 

للموؤمترات واملعار�س بتاريخ 4 �سبتمرب 2006م.

اأبريل   17 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  الرابعة 

ب�ملر�سوم  ال�س�در  البلدي�ت  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع  2006م 

بق�نون رقم )35( ل�سنة 2001، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )41( ل�سنة 2006.

وي�ستهدف امل�رشوع اإعطاء مرونة اأكرث يف حتديد عدد الأع�ساء الذين ميثلون كل منطقة 

بلدية انتخابية بدًل من اجلمود الذي يت�سم به الن�س ال�سابق، كما يهدف اإىل جعل مدة 

اأول  تاريخ  بدًل من  العامة لالنتخابات  النتيجة  التايل لإعالن  اليوم  تبداأ من  املجل�س 

اجتماع له، وهذا يتفق مع القواعد العامة من اأن الع�سوية تثبت مبجرد اإعالن النتيجة 

مدة  توحيد  اإىل  بالإ�سافة  املجل�س،  اجتماع  اأول  تاريخ  من  ولي�س  لالنتخابات  العامة 

اإعطاء  وكذلك  منها،  لكل  واحد  موعد  يف  النتخابات  اإجراء  واإىل  البلدية  املجال�س 

ال�سلطة ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء املوقر يف تاأجيل موعد انتخابات 

تاأخري  نتيجة  ين�ساأ فراغ  اأ�سهر، وذلك حتى ل  البلدية ملدة ل تزيد على �ستة  املجال�س 

انتخابات املجال�س البلدية اجلديدة، ويف هذا حر�س على ا�ستمرار امل�ساركة ال�سعبية. 

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )38( 

ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام قانون البلديات ال�سادر باملر�سوم لقانون رقم )35( 

ل�سنة 2001 بتاريخ 30 يوليو 2006م.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   15 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  اخل�م�سة 

دم�ست�ن،  �س�حل  على  الأرا�سي  بع�ص  ا�ستمالك  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد عبداهلل جميد العايل، ال�سيخ ح�سن علي 

اأحمد املتغوي.  ال�سيد جميل كاظم ح�سن، عبداحل�سني  �سلطان، جواد فريوز غلوم، 

2006م ب�ساأن حماية  الثانية من قانون رقم )20( ل�سنة  وذلك لتفعيل ماجاء يف املادة 

للمدن  البحرية  املنافذ  اإيجاد  تكفل  والتي  البحرية،  واملنافذ  وال�سواحل  ال�سواطيء 

املطالبة  ال�سمالية  باملنطقة  البلدي  املجل�س  تو�سية  تنفيذ  وكذلك  ال�سواحلية،  والقرى 

باحلفاظ على ال�ساحل وتطوير املرفاأ لتمكني الأهايل من ال�ستفادة من ال�ساطيء. وقد 
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رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1610/33 بتاريخ 

9 اأكتوبر 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنه بناء على توجيهات ملكية 

�سامية مت تخ�سي�س موقع بحري على �ساحل قرية املالكية ل�ستخدامه كمرفاأ وواجهة 

وزارة  اإىل  �سدرت  قد  التوجيهات  اأن  كما  لها  املجاورة  والقرى  املالكية  لقرية  بحرية 

الهملة  بدائل مقرتحة لإن�ساء �ساحل متكامل لأهايل قرى  البلديات والزراعة لدرا�سة 

الأ�سماك  ل�سيد  يمُخ�س�س  كمرفاأ  ل�ستخدامه  موقع  اقرتاح  ومت  وكرزكان،  ودم�ستان 

ودم�ستان  الهملة  قرى  اأه��ايل  خلدمة  مفتوحة  بحرية  وواجهة  دم�ستان  منطقة  غربي 

وكرزكان ومت اإحالة املو�سوع ل�ستكمال اإجراءات التخ�سي�س للغر�س املذكور.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   22 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  ال�س�د�سة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن قي�م احلكومة ب�إ�سالح وت�سوية ال�سواطئ واجلزر – مب� 

فيه� خليج توبلي – يف الأم�كن التي تكون �س�حلة ل�ستخدام املواطنني، واإق�مة 

املن�س�آت ال�سي�حية عليه�، وكذلك توفري و�س�ئل موا�سالت بحرية حديثة لتمكني 

ال�سيد  املعايل  �ساحب  من  املقدم  اجلزر،  هذه  اإىل  الو�سول  من  وال�سي�ح  املواطنني 

وت�سجيع  واملقيمني  للمواطنني  �سواطيء  لتوفري  وذلك  الظهراين.  اأحمد  بن  خليفة 

املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  عليها.  واملحافظة  البحرية  البيئة  وحماية  العائلية  ال�سياحة 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/102/33 بتاريخ 21 يناير 2009م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اأنه باأن احلكومة قد و�سعت خطة متكاملة لتطوير 

)15( �ساحاًل يف خمتلف مناطق اململكة بحيث تتوافر فيها مواقع ترفيهية عائلية، وفيما 

التي �سيكون من �سمن  ال�سياحية  اإن�ساء �رشكة اجلنوب  البحري فقد مت  بالنقل  يتعلق 

مهامها عمليات النقل البحري للمواطنني واملقيمني بني هذه اجلزر . وفيما يخ�س خليج 

كمعلم  عليه  واملحافظة  اخلليج  لتنمية  متكامل  مقرتح  اإعداد  حالياً  يجري  فاإنه  توبلي 

�سياحي بيئي.

ال�س�بعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

املتعلق  2006م  ل�سنة   )20( رقم  ق�نون  يف   )3( امل�دة  تفعيل  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 
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بحم�ية ال�سواطئ وال�سواحل واملن�فذ البحرية، والتي ن�سها: »ي�سدر بتعيني حدود 

ال�سواطيء وال�سواحل واملنافذ البحرية امل�سار اإليها يف القانون قرار من جمل�س الوزراء 

جواد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  املخت�س«  الوزير  من  اقرتاح  على  بناء 

فريوز غلوم، ال�سيد عبداهلل جميد العايل، ال�سيد جميل كاظم ح�سن. وذلك لو�سع 

العام وال�ستفادة  النفع  املواطنني من حق  التي حرمت  امل�سوؤولة  للت�رشفات غري  حد 

من ال�سواطيء وال�سواحل، وتنوع املخالفات من ردم ودفان ومتلك وتعّد على هذه 

ال�سواحل وبالتايل حرمان اململكة من م�سادر غذائية و�سمكية ومقومات �سياحية عديدة. 

رقم درم/108/33  القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  وقد رّدت احلكومة 

بتاريخ 21 يناير 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأن مرئيات احلكومة 

العتبار يف  الأخذ يف  ومت  على حتقيقها  وتعمل  الرغبة  اأهداف  اإليه  ماترمي  مع  تتفق 

املخطط الهيكلي ال�سرتاتيجي للمملكة توفري �سواحل عامة للمواطنني واملقيمني حيث 

مت يف املخطط تخ�سي�س ما ن�سبته )50%( من الواجهات البحرية من امل�ساريع اجلديدة 

املطلة على البحر لتكون متاحة للعموم.

الث�منة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

التحتية  البنية  خدم�ت  اإدخ�ل  يف  ب�لإ�سراع  احلكومة  قي�م  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  اجلديدة،  الب�سيتني  ملنطقة 

حممد  اإبراهيم  الف�سالة،  عبداهلل  نا�رش  قمرب،  علي  �سامي  الدكتور  عبداهلل،  اأحمد 

بو�سندل، ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة. وذلك حلّل م�سكلة عدم اكتمال خدمات 

رّدت  وقد  والطرق.  املجاري  وبالأخ�س  اجلديدة  الب�سيتني  منطقة  يف  التحتية  البنية 

 15 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/790/33  احلكومة 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2008م  مايو 

القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

حيث مت تنفيذ العديد من م�ساريع البنية التحتية يف منطقة الب�سيتني خا�سة يف جمال 

�سبكة ال�رشف ال�سحي واإن�ساء و�سيانة �سبكة الطرق وهنالك برنامج مل�ساريع ال�رشف 

ال�سحي والطرق يف املنطقة من املنتظر البدء فيها قريباً. واأن احلكومة ما�سية يف اإكمال 
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البنى التحتية بالب�سيتني وغريها من مناطق اململكة وفقاً للنظم الفنية واللوائح الإدارية 

والأولويات املو�سوعة وامليزانيات املر�سودة مبا يحقق اأهداف القرتاح املذكور.

الت��سعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اأر�ص  يف  املخيمني  املواطنني  ت�سع  ك�فية  م�س�ح�ت  توفري  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

الدكتور  احلادي،  حممد  اإبراهيم  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  ال�سخري، 

�سامي  الدكتور  الف�سالة،  عبداهلل  نا�رش  اإبراهيم،  خالد  حممد  حممد،  علي  �سالح 

علي قمرب. وذلك من اأجل مراعاة ال�سوابط التي تكفل للعوائل املخيمة خ�سو�سياتها، 

ومتنع  امل��روري��ة،  الختناقات  متنع  �سوابط  مع  خ�سو�سيتهم،  للعزاب  تكفل  كما 

التجاوزات ال�سلوكية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/738/33 بتاريخ 8 مايو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه موافقتها على القرتاح وباأنه مت تخطيط املناطق امل�سموح بها للتخييم وتخ�سي�س 

مناطق للعائالت واأخرى للعزاب بالإ�سافة اإىل توفري عدد من اخلدمات بالتن�سيق مع 

اجلهات املعنية.

الع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تخ�سي�ص اأم�كن حلظ�ئر تربية الدواجن واملوا�سي، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد جميل كاظم ح�سن، ال�سيد حيدر 

ح�سن ال�سرتي، ال�سيد عبداهلل جميد العايل، جواد فريوز غلوم. وذلك بغر�س حتديد 

لنقل  احلظائر  اأ�سحاب  املاّلك  وتعوي�س  واحليوانات  الدواجن  لرتبية  حظائر  اأماكن 

معّداتهم ونقل احلظائر اإىل اأماكن بعيدة عن امل�ساكن. وقد رّدت احلكومة املوقرة على 

هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1436/33 بتاريخ 9 �سبتمرب 2007م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح وباأن احلكومة تدر�س حالياً 

توفري مواقع بديلة حلظائر تربية املوا�سي والدواجن وملناطق احلجر البيطري ومت الإيعاز 

مهن  ملزاولة  اجلديدة  الرخ�س  وا�سرتاطات  معايري  بالت�سدد يف و�سع  املعنية  للجهات 

تربية الدواجن واملوا�سي.
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احلكومة  اإىل  2007م  مايو   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  احل�دية 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير ال�سوق املركزي ملنطقة �سرتة املكون من �سوق  املوقرة 

الأ�سم�ك و�سوق اخل�س�ر الك�ئن يف جممع 608، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، ال�سيد عبداهلل جميد العايل، ال�سيد جميل كاظم ح�سن، 

عبداحل�سني اأحمد املتغوي، جواد فريوز غلوم. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا 

اأر�سله  2008م الذي  15 مايو  بتاريخ  القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/787/33 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر 

اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على القرتاح وباأنه مت الإيعاز اإىل وزارة �سوؤون 

البلديات والزراعة لتطوير وتو�سعة ال�سوق املركزي وت�سمينه يف ميزانيتها الإن�سائية 

للعامني املاليني 2009- 2010م.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�نية 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن و�سع اآلي�ت واأنظمة لعالج م�سكلة عدم وجود مواقف 

من  املقدم  البحرين،  مملكة  من  القدمية  املن�طق  يف  خ�سو�سً�  لل�سي�رات  ك�فية 

اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  اأحمد عبداهلل،  الدكتور علي  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

ال�سيخ، نا�رش عبداهلل الف�سالة، حممد خالد اإبراهيم، الدكتور �سامي علي قمرب. وقد 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/72/33 بتاريخ 

13 يناير 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنه مت توجيه وزارة �سوؤون 

البلديات والزراعة لدرا�سة اقرتاح عدة مواقع يف املنامة واملحرق �سمن برنامج التجديد 

احل�رشي ل�ستخدامها كمواقف لل�سيارات متهيداً لإقرارها ومبا�رشة ا�ستمالكها. وحتقيقاً 

بحيث  القدمية  املناطق  يف  للتعمري  التنظيمية  ال�سرتاطات  تعديل  مت  اأي�ساً  لقرتاحكم 

يتم ا�سرتاط توفري موقف لكل �سقة يف البنايات التي يتم اإن�ساوؤها يف تلك املناطق مع 

ال�سماح ببناء طابق زائد عن الرتفاع امل�سموح به بدياًل عن الدور الأر�سي.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�لثة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء �سوق مركزي وتطوير ال�سوق ال�سعبي احل�يل يف 

مدينة عي�سى، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: اإبراهيم حممد احلادي، د. �سالح 
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على حممد، د.عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، جا�سم اأحمد ال�سعيدي، عبداحلليم عبداهلل 

املحالت  باأ�سحاب  الإ�رشار  فيه عدم  مراعاة  مع  لالأهايل  امللحة  للحاجة  نظراً  مراد. 

احلالية بال�سوق ال�سعبي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/2074/33 بتاريخ 12 دي�سمرب 2007م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه باأنه مت توجيه وزارة �سوؤون البلديات والزراعة لإعداد ت�سور كامل مل�رشوع 

تطوير ال�سوق ال�سعبي مبدينة عي�سى من خالل القطاع اخلا�س بحيث يتم املحافظة على 

منطه العمراين ك�سوق تقليدي بحيث ليوؤثر التطوير املقرتح على م�ستاأجري املحالت 

ومرتادي ال�سوق بالإ�سافة اإىل اإن�ساء مواقف لل�سيارات ومرافق عامة وخدمات م�ساندة 

للم�ستاأجرين واملرتادين ومت اعتماد مدة زمنية للم�رشوع بالتن�سيق مع املجل�س البلدي 

املخت�س.

احلكومة  اإىل  2007م  مايو   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الرابعة 

جلزيرة  ال�سم�لية  اجلهة  امتداد  على  �س�حل  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

ال�سيد  ال�سرتي،  ح�سن  حيدر  ال�سيد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  �سرتة، 

املتغوي، جواد  اأحمد  ال�سيد جميل كاظم ح�سن، عبداحل�سني  العايل،  عبداهلل جميد 

من  البحر  بها  يحيط  جزيرة  اأنها  من  بالرغم  �سرتة  منطقة  لكون  وذلك  غلوم.  فريوز 

جميع جوانبها فاإنه ليوجد بها �ساحل �سالح لالأهايل بل اأحاط بهذه اجلهة �رشيط طويل 

البحر. وقد رّدت احلكومة املوقرة  اأبناء �سرتة من روؤية  املنافذ على  من امل�سانع و�سّد 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1871/33 بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنه مت ت�سكيل جلنة م�سغرة ت�سم ممثلني عن 

اجلهات املعنية لدرا�سة مالءمة املوقع املقرتح يف الرغبة لإقامة �ساحل عليه وقد حددت 

اللجنة ب�سورة اأولية تهيئة م�ساحة منا�سبة لإن�ساء هذا ال�ساحل ويتم حالياً درا�سة مدى 

مالءمة املوقع من النواحي الفنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

اخل�م�سة والع�سرون: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 6 يونيو 

2007م م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون رقم )7( ل�سنة 1982م ب�إن�س�ء 
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جمل�ص املوارد امل�ئية املرافق للمر�سوم امللكي رقم )58( ل�سنة 2007م. وي�ستهدف 

والن�سجام  التوجهات  يحقق  مبا  املائية  املوارد  جمل�س  اخت�سا�سات  تعديل  امل�رشوع 

دورة  ا�ستكمال  وبعد  املائي.  الواقع  على  ا�ستجدت  التي  واملعطيات  املتغريات  مع 

بتعديل   2009 ل�سنة  قانون رقم )36(  بذلك  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات 

بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )7( ل�سنة 1982 باإن�ساء جمل�س املوارد املائية بتاريخ 

8 يوليو 2009م.

ال�س�د�سة والع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 اأكتوبر 2007م اإىل احلكومة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن ت�سيري خط موا�سالت النقل الع�م من واإىل �سلم�ب�د، 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيد عبداهلل جميد العايل، ال�سيد جميل كاظم 

ح�سن، عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، جواد فريوز غلوم. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1373/33 

بتاريخ 21 يوليو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

فيه موافقتها على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

القرتاح واأنه مت الإيعاز اإىل اجلهات املعنية بت�سغيل اخلط امل�سار اإليه، والذي بو�رش فعلياً 

بت�سغيله.

احلكومة  اإىل  2008م  اأبريل   8 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  ال�س�بعة 

املحرق  و�سوق  ب�لع��سمة  املركزي  ال�سوق  بن�ء  اإع�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

الدكتور  امل��رزوق،  اإبراهيم  خليل  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  املركزي، 

عبدعلي حممد ح�سن، ال�سيخ جا�سم اأحمد املوؤمن، ال�سيد عبداهلل جميد العايل، ال�سيخ 

حمزة علي الديري. وذلك لقدم ال�سوقني و�سوء التكييف و�سّح املواقف ، الأمر الذي 

يوؤدي اإىل عزوف مرتاديه عنه. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/1372/33 بتاريخ 21 يوليو 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزارة  وتكليف  القرتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب 

ت�سورات  اإعداد  باملحرق  البلدي  واملجل�س  بالعا�سمة  البلدي  املجل�س  مع  بالتن�سيق 

لتطوير ال�سوقني بحيث يت�سمن اإعادة اإن�سائهما جميع متطلبات واحتياجات مرتاديهما 
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من اخلدمات واملرافق امل�ساندة متهيداً لر�سد املبالغ املطلوبة يف امليزانيات امل�ستقبلية.

اإىل احلكومة  2008م  اأبريل   22 بتاريخ  النواب  والع�سرون: رفع جمل�س  الث�منة 

ال�سوارع،  يف  املركب�ت  حمولة  لوزن  حمط�ت  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

احلمولة  ت�سكله  ملا  نظراً  وذلك  الظهراين.  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيد  معايل  من  املقدم 

الزائدة لل�ساحنات وال�سيارات من خطر على �سالمة ال�سوارع والطرق و�رشرها على 

لإعادة  اإ�سافية  وتكاليف  اأعباء  ي�سكل  مما  لها،  الفرتا�سي  العمر  وتقليل  التحتية  البنية 

اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  �سيانتها.  اأو  اإن�سائها 

حممد  ال�سيخ  �سمو  اأر�سله  الذي  2008م  �سبتمرب   14 بتاريخ  درم/1699/33  رقم 

بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

لإن�ساء  الداخلية  وزارة  مع  بالتن�سيق  الأ�سغال  وزارة  وتوجيه  القرتاح  على  موافقتها 

ثالثة مواقع لإن�ساء حمطات قيا�س اأوزان املركبات �سمن ميزانيتها الإن�سائية للعامني 

املاليني 2009-2010م.

احلكومة  اإىل  2008م  مايو   6 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الت��سعة 

اأم  منطقة  وخم�رج  مداخل  وتو�سعة  تخطيط  اإع�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

احل�سم و�سوارعه�، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبدالرحمن را�سد بوجميد، 

حمد  الدو�رشي،  �سامل  ح�سن  القعود،  حممد  لطيفة  الع�سومي،  عبدالرحمن  عادل 

رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  املهندي.  خليل 

درم/1793/33 بتاريخ 23 �سبتمرب 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها على القرتاح واأن معظم الطلبات الواردة يف القرتاح متت تلبيتها باخلطط 

التي تعمل على حتقيقها وزارة الأ�سغال �سمن برناجمها لتطوير �سوارع اأم احل�سم.

الثالثون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 مايو 2008م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

من  املقدم  الدور،  قرية  ومداخل  �سوارع  وتو�سعة  تخطيط  اإع�دة  ب�س�أن  برغبة 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: لطيفة حممد القعود، عبدالرحمن را�سد بوجميد، ح�سن 

املوقرة على هذا  الع�سومي. وقد رّدت احلكومة  الدو�رشي، عادل عبدالرحمن  �سامل 

الذي  2008م  اأغ�سط�س   20 بتاريخ  رقم درم/1574/33  اخلطاب  القرتاح ح�سب 
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اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

وزارة  توجيه  مت  وباأنه  الق��رتاح  على  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر 

الأ�سغال اإىل مبا�رشة العمل يف �سوارع قرية الدور وحت�سني مداخلها ور�سف املمرات 

وتوفري املواقف الالزمة لل�سيارات.

احل�دية والثالثون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 مايو 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

البديع،  منطقة  ومداخل  �سوارع  وتو�سعة  تخطيط  ب�إع�دة  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

القعود،  لطيفة حممد  الدو�رشي،  �سامل  النواب: ح�سن  ال�سعادة  اأ�سحاب  املقدم من 

عادل عبدالرحمن الع�سومي، عبدالرحمن را�سد بوجميد، عبداهلل خلف الدو�رشي. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1874/33 

بتاريخ 16 اأكتوبر 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

فيه موافقتها على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

القرتاح وباأن هناك برنامج لتطوير وفتح مداخل وطرق جديدة �ستتوىل تنفيذه وزارة 

الأ�سغال.

الث�نية والثالثون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 دي�سمرب 2008م اإىل احلكومة 

الأرق�م  لبيع  �سنوي  ن�سف  علني  مزاد  ا�ستحداث  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

املميزة لت�سجيل املركب�ت اخل��سة لدى اإدارة املرور والرتخي�ص واإيداع موارده يف 

وزارة امل�لية وتخ�سي�سه� لالأعم�ل الإن�س�نية، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

الدكتور عبدعلي حممد ح�سن.  املتغوي،  اأحمد  يو�سف مزعل، عبداحل�سني  حممد 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1875/33 

بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

مت  وباأنه  موافقتها  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

توجيه وزارة الداخلية لتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ما ترمي اإليه الرغبة واإعداد 

ت�سور كامل لنظام بيع اأرقام اللوحات املميزة باملزاد العلني وفق الأداة الت�رشيعية اأو 

التنظيمية املالئمة.

احلكومة  اإىل  2009م  يناير   20 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والثالثون:  الث�لثة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء حمطة للتزود ب�لوقود وحمطة خدم�ت على �س�رع 
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امللك حمد، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: خمي�س حمد الرميحي، ح�سن �سامل 

الدو�رشي.  البحريي، عبداهلل خلف  �سامي حم�سن  املهندي،  الدو�رشي، حمد خليل 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1145/33 

بتاريخ 10 يونيو 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

فيه موافقتها على  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

التف�سيلي  املخطط  �سمن  املقرتح  املوقع  لإدراج  املعنية  اجلهات  وتوجيه  الق��رتاح 

للمخطط الهيكلي ال�سرتاتيجي العام للبحرين.

احلكومة  اإىل  2009م  يناير   20 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والثالثون:  الرابعة 

الت�بعة  ال�سي�رات  ملواقف  اإلكرتونية  عدادات  و�سع  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

لالإدارة الع�مة للمرور والرتخي�ص بدل من العدادات القدمية، املقدم من اأ�سحاب 

الدكتور  العايل،  جميد  عبداهلل  ال�سيد  املتغوي،  اأحمد  عبداحل�سني  النواب:  ال�سعادة 

عبدعلي حممد ح�سن، ح�سن �سامل الدو�رشي، ال�سيخ ح�سن علي �سلطان. وقد رّدت 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1556/33 بتاريخ 20 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأر�سله  الذي  2009م  اأغ�سط�س 

مناق�سة  واأنه مت طرح  موافقتها  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  جمل�س 

بتاريخ 31 /2009/5م لدعوة ال�رشكات ال�ست�سارية لدرا�سة امل�رشوع متهيداً لطرح 

اأف�سل  وفق  جديدة  اإلكرتونية  بعدادات  القدمية  العدادات  ل�ستبدال  عامة  مزايدة 

التقنيات احلديثة يف هذا املجال وت�سغيلها و�سيانتها بال�رشاكة مع القطاع اخلا�س، ومبا 

يحقق الهدف لتقدمي اأف�سل اخلدمات مل�ستخدمي مواقف ال�سيارات.

احلكومة  اإىل  2009م  فرباير   3 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والثالثون:  اخل�م�سة 

ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  املن�مة،  مرف�أ  تطوير  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

غلوم،  فريوز  جواد  ح�سن،  كاظم  جميل  ال�سيد  امل��رزوق،  اإبراهيم  خليل  النواب: 

ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، ال�سيد عبداهلل جميد العايل. وذلك بق�سد تخفيف معاناة 

ال�سيادين لكرثة الأ�رشار وال�سعوبات التي يواجهها م�ستخدمو املرفاأ احلايل الذي هو 

لي�س �سوى ر�سيف من احلديد بعيد عن ال�ساحل بحوايل ع�رشة اأمتار وغري قادر على 

ا�ستيعاب �سوى )60( بانو�ساً بينما ي�سل عدد البواني�س التي ت�ستخدم املوقع حوايل 
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رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  بانو�ساً.   )130(

درم/1874/33 بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

اجلهات  مع  وبالتعاون  الفطرية  واحلياة  والبيئة  البحرية  الرثوة  العامة حلماية  الهيئة  باأن 

املعنية قد با�رشت بالفعل تنفيذ م�رشوع تطوير مرفاأ املنامة منذ العام 2006م ومت النتهاء 

تو�سعة  �سوئها متت  على  والتي  2008م  عام  بالأر�سفة  املتعلقة  البحرية  الأعمال  من 

املرفاأ بطول يقارب )300( قدم، كما مت البدء يف اأعمال املرافق والت�سهيالت ال�رشورية 

الأخرى.

احلكومة  اإىل  2009م  اأبريل   7 بتاريخ  النواب  رفع جمل�س  والثالثون:  ال�س�د�سة 

من  املقدم  والدوارات،  املرورية  التق�طع�ت  ت�سمية  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

�سامي  الدو�رشي،  �سامل  ح�سن  الرميحي،  حمد  خمي�س  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب 

املهندي، عبداحلليم عبداهلل مراد. وقد رّدت احلكومة  البحريي، حمد خليل  حم�سن 

�سبتمرب   2 بتاريخ  درم/1618/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأر�سله  الذي  2009م 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها واأن جميع التقاطعات والدوارات 

م�سجلة مبوجب ت�سميات اأو اأرقام لت�سهيل عملية ال�ستدلل عليها وتلبية لرغبة املجل�س 

فقد مت الإيعاز للجهات املعنية لدرا�سة ت�سمية جمموعة من التقاطعات والدوارات الهامة 

لو�سع ت�سميات عليها مبا ي�سّهل عملية ال�ستدلل عليها من قبل املواطنني وم�ستخدمي 

الطرق ب�سورة عامة.

احلكومة  اإىل  2009م  اأبريل   7 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والثالثون:  ال�س�بعة 

و�سم�هيج  والدير  الب�سيتني  �سواحل  وت�أهيل  تطوير  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

وقاليل، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيخ حمزة علي الديري، ح�سن �سامل 

حيدر  ال�سيد  املوؤمن،  اأحمد  جا�سم  ال�سيخ  العايل،  جميد  عبداهلل  ال�سيد  الدو�رشي، 

رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  ال�سرتي.  ح�سن 

درم/2059/33 بتاريخ 15 نوفمرب 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 
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فيه باأن احلكومة تتفق مع اأهداف الرغبة وقد قامت وزارة �سوؤون البلديات والزراعة 

ومنها  املحافظات  كافة  ال�ساحلية يف  امل�ساريع  من  العديد  تنفيذ  تت�سمن  بو�سع خطة 

حمافظة املحرق، ومت بالفعل النتهاء من تنفيذ �ساحل قلعة عراد وتنفيذ �ساحل دوحة 

عراد، ومتنزه ال�سيخ خليفة بن �سلمان بالإ�سافة اإىل �ساحل الغو�س. كما مت البدء يف 

اإعداد مقرتح لتطوير �ساحل قاليل وو�سع الت�ساميم الالزمة لتنفيذه.

الث�منة والثالثون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 5 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير الطرق الرئي�سية والفرعية )البنى التحتية( ب�لدائرة 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  )قرية جو(،  اجلنوبية  – املح�فظة  اخل�م�سة 

خمي�س حمد الرميحي، لطيفة حممد القعود، ح�سن �سامل الدو�رشي، �سامي حم�سن 

البحريي، حمد خليل املهندي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب 

اخلطاب رقم درم/2222/33 بتاريخ 8 دي�سمرب2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه موافقتها وقد مت النتهاء من الت�ساميم الالزمة للمرحلة الأوىل وت�سمل 

اإن�ساء �سارع حوار يف اجلزء املار بالقرية واملرحلة الثانية وت�سمل اإن�ساء الطرق الداخلية 

بالقرية بطول �سبعة كيلومرتات بكلفة اإجمالية تقدر بثالثة ماليني دينار.

احلكومة  اإىل  2009م  مايو   7 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والثالثون:  الت��سعة 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء �سوق مركزي يف الدائرة الث�لثة ال�سم�لية، املقدم 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحل�سني اأحمد املتغوي، ال�سيد عبداهلل جميد العايل، 

الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، ح�سن �سامل الدو�رشي، ال�سيخ ح�سن علي �سلطان. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1868/33 

بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وباأنه مت 

توجيه وزارة �سوؤون البلديات والزراعة وبالتن�سيق مع املجل�س البلدي لبلدية املنطقة 

ال�سمالية لإن�ساء �سوق مركزي يف املحافظة ال�سمالية والعمل على حتديد املوقع املنا�سب 

له متهيداً لتنفيذه وفقاً للخطة الزمنية والربنامج الذين �سيتم اإعدادهما لهذا الغر�س.

الأربعون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 14 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 
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برغبة ب�س�أن متديد �سنوات دفع مت�أخرات الكهرب�ء وامل�ء، املقدم من �سعادة النائب 

عادل عبدالرحمن الع�سومي. وذلك بق�سد التخفيف على ذوي الدخل املحدود. وقد 

رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/2114/33 بتاريخ 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2009م  نوفمرب   19

خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وتوجيه هيئة 

الكهرباء واملاء بعمل الالزم لتنفيذها.

احل�دية والأربعون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 مايو 2009م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن اإن�س�ء حدائق ترفيهية يف املح�فظة اجلنوبية، املقدم من �سعادة 

النائب ال�سيخ جا�سم اأحمد ال�سعيدي. وذلك نظراً حلاجة املحافظة اإىل هذه احلدائق 

وعدم كفاية املوجود منها. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب 

رقم درم/1864/33 بتاريخ 20 اأكتوبر 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  اآل خليفة رئي�س جمل�س  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

باأنه قد �سدرت التوجيهات لوزارة �سوؤون البلديات والزراعة بالتن�سيق مع  بينت فيه 

املواقع، وذلك  لبع�س  للمنطقة اجلنوبية لعمل درا�سة تخطيطية وفنية  البلدي  املجل�س 

بغر�س ا�ستمالكها متهيداً لإن�ساء حدائق عامة عليها يف الفرتة القادمة.

اإىل احلكومة  2009م  اأكتوبر   20 بتاريخ  النواب  الث�نية والأربعون: رفع جمل�س 

املوقرة اقرتاحني برغبة: الأول : ب�س�أن و�سع حواجز على ال�سوارع الرئي�سية واجل�سور 

والكب�ري، املقدم من �سعادة النائب عادل عبدالرحمن الع�سومي. الث�ين: بخ�سو�ص 

بن�ء حواجز اإ�سمنتية يف الف��سل بني ال�س�رعني يف �سوارع مملكة البحرين، املقدم 

البحريي،  حم�سن  �سامي  الفتح،  اأبو  اأحمد  عي�سى  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من 

بعد  وذلك  مراد.  عبداهلل  عبداحلليم  بو�سندل،  حممد  اإبراهيم  املهندي،  خليل  حمد 

البحرين  الرئي�سية يف مملكة  الطرق  التي �سهدتها اململكة على  كرثة احلوادث املرورية 

ب�سبب انتقال ال�سيارات من م�سارها اإىل امل�سار املعاك�س ب�رشعات زائدة، الأمر الذي 

النتقال. وقد رّدت  ال�سوارع بحواجز حتول دون هذا  الف�سل بني اجتاهي  ي�ستدعي 

 25 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/356/33  احلكومة 

اآل خليفة  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2010م الذي  فرباير 
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رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب تفيد باملوافقة وباأنه مت توجيه وزارة 

الأ�سغال بو�سع حواجز �سالمة على الطرق التي لتوجد بها حواجز وذلك لتح�سني 

ال�سيخ  ج�رش  حمد،  ال�سيخ  ج�رش  على  و�سعها  �سيتم  حيث  عليها،  املرورية  ال�سالمة 

امليزانيات  ر�سد  فور  الأو�سط  الر�سيف  يف  الكبري  خليفة  و�سارع  �سلمان  بن  عي�سى 

الالزمة لها. كما تقرر و�سع احلواجز على اجل�سور العلوية التي تت�سمنها امل�ساريع قيد 

التنفيذ حالياً مثل تقاطع بوابة مدينة عي�سى وكوبري ال�سيخ عي�سى بن �سلمان وم�رشوع 

�سرتة اجلديد.

اإىل احلكومة  2009م  اأكتوبر   20 بتاريخ  النواب  الث�لثة والأربعون: رفع جمل�س 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تزويد ج�سور امل�س�ة مب�س�عد كهرب�ئية زج�جية، املقدم 

من �سعادة النائب عادل عبدالرحمن الع�سومي. وذلك بق�سد الت�سهيل على كبار ال�سن 

واملعاقني والأطفال وت�سجيعهم على ا�ستخدام هذه اجل�سور نظراً لعلو وارتفاع ال�سالمل 

املوجودة بها وكذلك لأهمية ج�سور امل�ساة يف تقليل احلوادث وحتقيق ان�سيابية الطرق. 

رقم درم/610/33  القرتاح ح�سب اخلطاب  املوقرة على هذا  وقد رّدت احلكومة 

بتاريخ 28 مار�س 2010م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب تفيد باملوافقة وباأنه مت توجيه 

مب�ساعد  امل�ستقبلية  امل�ساة  ج�سور  تزويد  باحل�سبان  تاأخذ  باأن  املعنية  احلكومية  اجلهات 

كهربائية �سواء يف التخطيط اأو التنفيذ واأن يكون ذلك �سمن ا�سرتاطات بناء ج�سور 

امل�ساة امل�ستقبلية.

2009م اإىل احلكومة  اأكتوبر   27 الأربعة والأربعون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 

حم�فظة  يف  املوجودة  للحدائق  �س�ملة  �سي�نة  عمل  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

املحرق، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور 

�سامي علي قمرب، نا�رش عبداهلل الف�سالة، حممد خالد اإبراهيم، اإبراهيم حممد احلادي. 

وذلك بق�سد املحافظة على الأهمية اجلمالية والبيئية للحدائق العامة ونظراً ملعاناة بع�س 

الإقبال  رغم  دوري  ب�سكل  �سيانتها  وعدم  الإهمال  من  املحرق  حمافظة  يف  احلدائق 

رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  عليها.  املتزايد 

درم/609/33 بتاريخ 28 مار�س 2010م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
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تفيد  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

�سوؤون  وزارة  اتخاذ  الواقع عن طريق  اأر�س  متحققة على  الرغبة  وباأن هذه  باملوافقة 

البلديات والزراعة الإجراءات الكفيلة ور�سد املوازنات الالزمة للحفاظ على احلدائق 

ل�سيانة  والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزارة  يف  نظام  تطوير  ا�ستحداث  مت  كما  العامة، 

احلدائق من خالل تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�س يف عمليات ال�سيانة، وذلك يف اإطار 

اهتمام احلكومة بالرقعة اخل�رشاء واإن�ساء احلدائق وتطويرها واملحافظة عليها.

احلكومة  اإىل  2010م  يناير   26 بتاريخ  النواب  رفع جمل�س  والأربعون:  اخل�م�سة 

املوقرة اقرتاحاً برغبة ب�ساأن تطوير حديقة الكازينو بالدائرة الثالثة من حمافظة املحرق، 

عبداهلل  نا�رش  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم 

الف�سالة، الدكتور �سامي علي قمرب، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، اإبراهيم حممد 

احلادي. وذلك بق�سد زيادة الهتمام والعناية مبرافق احلديقة والقيام ب�سيانتها واإن�ساء 

اأماكن للراحة وال�ستجمام لكبار  مالعب �سغرية واألعاب ت�سلية لل�سغار وتخ�سي�س 

ال�سن والعائالت. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري  2010م الذي  اأبريل   12 درم/715/33 بتاريخ 

تفيد  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

باأنه مت توجيه وزارة �سوؤون البلديات والزراعة لو�سع م�رشوع تطوير حديقة الكازينو 

�سمن م�ساريعها القادمة ور�سد املوازنات الالزمة لتطويرها، ومت على اإثر ذلك التن�سيق 

التطوير وال�سيانة حلديقة  البلدي ملحافظة املحرق بو�سع خطة  الوزارة واملجل�س  بني 

الكازينو.
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اثنتان وعشرون عماليات
الأوىل: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 16 نوفمرب 2003 م�شروع 

ق�نون ب�إ�سدار ق�نون اخلدمة املدنية، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )53( ل�سنة 2002 

العامة  والهيئات  واملوؤ�س�سات  احلكومة  موظفي  جميع  على  اأحكامه  ت�رشي  ال��ذي 

الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  للدولة.  العامة  امليزانية  من  رواتبهم  يتقا�سون  ممن 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )35( ل�سنة 2006 باإ�سدار قانون اخلدمة 

املدنية بتاريخ 30 يوليو 2006م.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 يناير 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

الوطنية  العم�لة  انتق�ل  ت�سهيل  حول  اخلليجية  القرارات  تفعيل  ب�س�أن  برغبة 

�ساحب  من  املقدم  اخلليجي،  التع�ون  جمل�ص  دول  يف  التوظيف  فر�ص  وزيــ�دة 

املعايل ال�سيد خليفة بن اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد توفري فر�س عمل يف القطاعني 

جمل�س  دول  يف  الأجنبية  العمالة  من  بدًل  اخلليجية  العمالة  واإحالل  واخلا�س  العام 

التعاون اخلليجي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/1399/33 بتاريخ 15�سبتمرب 2004م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

مع  املو�سوع  لبحث هذا  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزير  توجيه  وباأنه مت  موافقتها 

وزراء العمل اخلليجيني يف اجتماعهم املقبل املقرر عقده بتاريخ 12 اأكتوبر 2004م يف 

دولة الكويت ال�سقيقة بغية تفعيل التعاون يف هذا املجال بني دول املجل�س.

�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 10 مار�س2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تطبيق اإجراءات الب�سمة الإلكرتونية على الوافدين الأج�نب، املقدم 

من �ساحب املعايل ال�سيد خليفة بن اأحمد الظهراين. وذلك بق�سد اإن�ساء قاعدة معلومات 

اأر�س��يف لب�سمات الوافدين للبالد. وذلك ل�سمان اكت�سافهم عند  اأمنية حتتوي على 

بالإ�سافة  والتحايل،  التزوير  فر�س  وتقليل  اأخرى،  بجوازات  البحرين  اإىل  الرجوع 

اإىل ت�سهيل التحقيقات اجلنائية يف خمتلف اجلرائم واملخالفات التي يتم ارتكابها يف 

رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  البحرين.  مملكة 
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امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2004م  اأغ�سط�س   31 بتاريخ  درم/1290/33 

النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س  اآل خليفة  �سلمان  بن  الأمري خليفة 

بينت فيه موافقتها وباأنه مت تكليف وزارة الداخلية باإعداد الدرا�سات املطلوبة للوقوف 

على التكاليف املرتتبة على ذلك من اأجل تعميم تطبيق الب�سمة الإلكرتونية يف خمتلف 

املنافذ اجلوية والربية والبحرية. 

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 26 اأكتوبر 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون بتعديــل امل�دة )88( من املر�سـوم بق�نون رقم )33( ل�سنة 1976م ب�إ�سدار 

ق�نون العمل يف القط�ع الأهلي، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: علي حممد 

اآل  ال�سيخ  اإبراهيم، حممد عبداهلل  اأحمد ح�سني  العايل،  ال�سماهيجي، عبداهلل جعفر 

نح للعامل  عبا�س، حممد ح�سني اخلياط. وي�ستهدف القرتاح جعل اإجازة احلج التي متمُ

امل�سلم يف القطاع اخلا�س اأ�سبوعني باأجر كامل مرة واحدة طوال مدة خدمته بدًل من 

ا�ستكمال  املادة. وبعد  اأجر ح�سب املن�سو�س عليه حالياً يف هذه  اأ�سابيع بدون  اأربعة 

ل�سنة   )30( رقم  قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة 

2005 بتعديل بع�س اأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�سادر باملر�سوم  بقانون 

رقم )23( ل�سنة 1976بتاريخ 15 اأغ�سط�س 2005م.

اخل�م�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 مار�س 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن اإرج�ع مف�سويل وزارتي الدف�ع والداخلية لوظ�ئفهم وتعوي�سهم عن 

رواتبهم ب�أثر رجعي )ح�سب الك�سف املرفق ومب� ليتع�ر�ص مع الأنظمة والقوانني(، 

املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد عبداهلل اآل ال�سيخ، اأحمد ح�سني اإبراهيم، 

عبا�س ح�سن �سلمان، علي حممد ال�سماهيجي، ال�سيخ عبداهلل جعفر العايل. وقد رّدت 

احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1479/33 بتاريخ 24 

�سبتمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

اأعادت  واأنها  موافقتها  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

تنطبق عليهم  باأن هنالك من مل  باأثر رجعي علماً  املف�سولني وعو�ستهم عن رواتبهم 

اأنظمة وزارتي الدفاع والداخلية وامل�سمولني بالعفو ال�سامل يف املر�سوم بقانون رقم 

)10( ل�سنة 2001م. 
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2005م  اأبريل   2 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ال�س�د�سة: 

م�سروع ق�نون ب�س�أن تنظيم �سوق العمل، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )25( ل�سنة 

اجلهة  هي  تكون  العمل«  �سوق  »هيئة  ت�سمى  م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء  وي�ستهدف   2005

باململكة  العمل  �سوق  ب�ساأن  امل�ستهدفة  الإ�سالحات  برامج  تنفيذ  تتوىل  التي  املركزية 

وتخت�س بدرا�سة هذا ال�سوق ور�سم ال�سيا�سات التي يقوم عليها وتنفيذها على نحو 

يحقق الهدف املن�سود من اإعادة هيكلة �سوق العمل، مع منح هذه الهيئة ال�سالحيات 

والإمكانات الالزمة للقيام مبهامها. وكذلك فر�س نظام للر�سوم على ا�ستخدام العمالة 

الأجنبية بغر�س الو�سول اإىل معادلة تكاليف ا�ستخدام العمال البحرينيني بغريهم من 

العمال الأجانب بحيث يكون العمال البحرينيون هم اخليار الأف�سل للتوظيف. وبعد 

ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )19( ل�سنة 

2006 ب�ساأن تنظيم �سوق العمل بتاريخ 29 مايو 2006م.

2005م  اأبريل   2 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ال�س�بعة: 

م�سروع ق�نون ب�إن�س�ء �سندوق العمل، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )26( ل�سنة 

ومواجهة  العمل  �سوق  اإ�سالح  على  احلكومة  حر�س  من  انطالقا  وذلك  2005م. 

التحديات املتعلقة بتوفري فر�س عمل للبحرينيني وزيادة قدرتهم على املناف�سة يف �سوق 

العمل وجعلهم اخليار الأف�سل للتوظيف من قبل اأ�سحاب العمل وتهيئة البيئة املنا�سبة 

لذلك. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم 

)57( ل�سنة 2006 باإن�ساء �سندوق العمل بتاريخ 12 اأغ�سط�س 2006م.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 31 مايو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن مراع�ة خريجي املعهد الع�يل للمعلمني، وجميع املعلمني القدامى، 

وت�سمينهم يف ك�در املعلمني واإع�دة النظر يف الزي�دات امل�لية، املقدم من اأ�سحاب 

عبدالرحمن  عادل  ال�سيخ  مطر،  حممد  علي  املهندي،  خليل  حمد  النواب:  ال�سعادة 

املعاودة، غامن ف�سل البوعينني، عي�سى اأحمد املطوع. وذلك بق�سد عدم ا�ستثنائهم من 

رّدت  وقد  خربتهم.  �سنوات  وطول  عددهم  ملحدودية  نظراً  للمعلمني  اجلديد  الكادر 

 6 بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1942/33  احلكومة 

دي�سمرب 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
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العام  من  ابتداء  مت  باأنه  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

الكادر  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  معلمي  جميع  ت�سكني  2005/2004م  الدرا�سي 

بالن�سبة  اأما  معلماً.   )253( عددهم  والبالغ  املذكور  املعهد  خريجي  فيهم  مبن  اجلديد 

للمعلمني القدامى فقد مت منح رتبتني يف نف�س الدرجة العلمية للمعلمني الذين تبلغ 

تبلغ خدمته �ست  بينما ممُنحت درجة لكل من  مدة خدمتهم بني ثالث و�ست �سنوات 

�سنوات فاأكرث.

الت��سعة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 13 نوفمرب 2005م 

ل�سنة   )70( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  املهني،  التدريب  ب�س�أن  ق�نون  م�سروع 

2005م. وياأتي يف ظل حر�س احلكومة على اإعداد وتاأهيل العمال الباحثني عن عمل 

املعا�رشة  بالأ�س�س  الأخذ  ميكن  حتى  العمل  ل�سوق  الراهنة  املتطلبات  مع  يتما�سى  مبا 

للتدريب املهني. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك 

قانون رقم )17( ل�سنة 2007 ب�ساأن التدريب املهني بتاريخ 17 �سبتمرب 2007م.

2005م  6 دي�سمرب  بتاريخ  النواب  اإىل جمل�س  املوقرة  اأحالت احلكومة  الع��سرة: 

ال�س�در  الأهلي  القط�ع  يف  العمل  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع 

ب�ملر�سوم بق�نون رقم )23( ل�سنة 1976م، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )75( ل�سنة 

الدولية  التزاماتها  تنفيذ  على  البحرين  مملكة  حكومة  حر�س  ظل  يف  وياأتي   .2005

باعتبارها ع�سو يف منظمة العمل الدولية، واإدراكاً لدور العمال يف دفع عجلة التنمية 

يف املجتمع، واإمياناً من احلكومة ب�رشورة احلفاظ على حقوق العمال املعرتف بها دولياً 

واإقليمياً. حيث يق�سي م�رشوع التعديل باإ�سافة مادة جديدة توجب على املحكمة اأن 

النقابي وذلك  ن�ساطه  ب�سبب  ف�سله كان  اأن  ثبت  متى  اإىل عمله  العامل  باإعادة  تق�سي 

العمل،  قبل �ساحب  به من  لالإ�رشار  �سبباً  للعامل  النقابي  الن�ساط  يكون  األ  بح�سبان 

اأن  باإعادته اإىل العمل متى يثبت لها  وجعل تقدير هذا الأمر بيد املحكمة التي تق�سي 

الد�ستورية  الإج��راءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  النقابي.  الن�ساط  ب�سبب  كان  الف�سل 

والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )73( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام قانون العمل 

يف القطاع الأهلي ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )23( ل�سنة1976 بتاريخ 16 اأكتوبر 

2006م.
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احل�دية ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 20 دي�سمرب 2005م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن غلق الور�ص واملحالت واملط�عم واملق�هي ملدة �س�عتني لأداء 

عبداهلل  عبدالعزيز  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  اجلمعة،  ل�سالة  ال�سع�ئر 

املو�سى، عبداهلل خلف الدو�رشي، اأحمد عبداهلل حاجي، حمد خليل املهندي، اأحمد 

رقم  اخلطاب  القرتاح ح�سب  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  اإبراهيم.  ح�سني 

درم/804/33 بتاريخ 11 يونيو 2006م الذي اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنه مت توجيه 

وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية لإ�سدار تعميم حتث فيه اأ�سحاب الور�س واملطاعم واملحالت 

لإعطاء موظفيهم الفر�سة التي متكنهم من اأداء �سالة اجلمعة.

الث�نية ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 1 فرباير 2006م 

ب�ملر�سوم  ال�س�در  العم�لية  النق�ب�ت  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع 

 2006 ل�سنة   )7( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  2002م،  ل�سنة   )33( رقم  بق�نون 

وي�ستهدف رعاية حقوق العمال املعرتف بها دولياً واإقليمياً، مبا يف ذلك حرية ممار�سة 

العمل النقابي وحرية النقابات العمالية يف تاأ�سي�س احتادات نقابية فيما بينها دون اإجبار 

النقابية يف  املنظمات  بعينه وحق  احتاد  القانون يف  بقوة  الع�سوية  اكت�ساب  عليها يف 

�سد  التمييز  وحظر  دولياً  بها  املعرتف  واملعايري  لل�رشوط  طبقاً  العمل  عن  الإ���رشاب 

بالعمل.  اخلا�سة  الدولية  التفاقيات  ملتطلبات  وحتقيقاً  النقابي،  ن�ساطه  ب�سبب  العامل 

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )49( 

ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام قانون النقابات العمالية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم 

)33( ل�سنة 2002 بتاريخ 30 يوليو 2006م.

الث�لثة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 1 فرباير 2006م 

ال�س�در  الأهلي  القط�ع  يف  العمل  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع 

ب�ملر�سوم بق�نون رقم )23( ل�سنة 1976م، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )6( ل�سنة 

ت�ساعدي يف  تعوي�س  على  احل�سول  العامل يف  باأحقية  التعديالت  وتقت�سي   2006

حالة تاأخر �ساحب العمل يف �رشف اأجره، وترتاوح ن�سبة التعوي�س بني )6%( اإىل 

)12%( �سنوياً عن الأجر الذي تاأخر �رشفه للعامل، باعتبار اأن اأجر العامل يعد الغالب 
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هو م�سدر رزقه الوحيد اأو الأ�سا�سي الذي يكفل معي�سته هو واأ�رشته وهو ما يقت�سي 

اإلزام �ساحب العمل بتعوي�سه عن التاأخري يف �رشفه على نحو يحفز �ساحب العمل 

اأداء اأجر العامل يف موعده، وذلك �سمن حقوق العمال املعرتف بها دولياً، مبا  على 

يف ذلك حقهم يف احل�سول على الأجر مقابل ما يوؤدونه من عمل يف املوعد املحدد 

قانون  بذلك  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات  ا�ستكمال دورة  لقت�سائه. وبعد 

رقم )39( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�سادر 

باملر�سوم بقانون رقم )23( ل�سنة 1976 بتاريخ 30 يوليو 2006م.

الرابعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 30 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

للخريجني  وظ�ئف  لتوفري  العمل  وزير  تتبع  جلنة  ت�سكيل  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

اأحمد  علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  واملقدم  املتميزين،  اجل�معيني 

حممد  حممد،  علي  �سالح  الدكتور  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  عبداهلل، 

خالد اإبراهيم، اإبراهيم حممد احلادي. وذلك بق�سد اإيجاد جو من املناف�سة بني الطلبة 

ن�سبة  تقليل  املتاحة، وكذلك  الوظائف  احل�سول على  اأجل  من  الدرجات  اأعلى  لنيل 

رقم  اخلطاب  ح�سب  الق��رتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  بينهم.  البطالة 

درم/2183/33 بتاريخ 2 دي�سمرب 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها على ت�سكيل جلنة لتوفري وظائف للخريجني اجلامعيني املتميزين وو�سع معايري 

ثل فيها اجلهات ذات ال�سلة مثل ديوان اخلدمة املدنية  التميز برئا�سة وزير العمل واأن متمُ

ووزارة الرتبية والتعليم وجامعة البحرين و�سندوق العمل وجمل�س التنمية القت�سادية 

وغرفة جتارة و�سناعة البحرين.

اخل�م�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 نوفمرب 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن و�سع خطة وطنية لتوظيف خريجي اخلدمة الجتم�عية وعلم 

الجتم�ع، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: عبداحلليم عبداهلل مراد، غامن ف�سل 

البوعينني، خمي�س حمد الرميحي، عي�سى اأحمد اأبوالفتح، �سامي حم�سن البحريي. 

وذلك بق�سد و�سع خطة ا�سرتاتيجية وطنية لتوظيف خريجي اخلدمة الجتماعية وعلم 

الجتماع وا�ستحداث م�سميات وظيفية �ساغرة لهم على اأن ي�سمل ذلك جميع الهيئات 
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احلكومة  رّدت  وقد  الكفاءات.  ت�ستفيد من هذه  اأن  التي ميكن  احلكومية  والوزارات 

دي�سمرب   2 بتاريخ  درم/2184/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2008م الذي 

جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وحتقيقاً لأهدافها فقد مت 

اجتماعي  اخت�سا�سي  ليكون  الجتماعي  الإر�ساد  اخت�سا�سيي  توظيف  معيار  تعديل 

الوظائف  عدد  زيادة  اإىل  ذلك  اأدى  حيث  طالب   )300( من  بدًل  طالباً   )250( لكل 

املخ�س�سة لالإر�ساد الجتماعي. كما مت توظيف جمموعة من اخلريجات بوزارة الداخلية 

وتوجيه �سندوق العمل اإىل اإعادة تاأهيل عدد من خريجي اخلدمة الجتماعية من اأجل 

ا�ستقطابهم يف وظائف تتنا�سب مع تخ�س�ساتهم يف القطاعني العام واخلا�س.

احلكومة  اإىل  2008م  يناير   8 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ع�سرة:  ال�س�د�سة 

)ممتلك�ت(  �سركة  طريق  عن  احلكومة  من  الطلب  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

وعودة  )بتلكو(  ب�سركة  الع�ملني  البحرينيني  املوظفني  ت�سريح  لوقف  التدخل 

املف�سولني، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، 

غامن ف�سل البوعينني، ال�سيخ علي �سلمان اأحمد، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، ح�سن 

�سامل الدو�رشي. وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأر�سله  الذي  2009م  يناير   21 بتاريخ  درم/99/33 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه باأنه قد مت اإعادة النقابيني الذين حكم الق�ساء باإعادتهما اإىل العمل لثبوت ف�سلهما 

ب�سبب ن�ساطهما النقابي وكذلك وقف ت�رشيح العمال بال�رشكة املذكورة واإعادة من �سبق 

ف�سله من عمله دون �سبب م�رشوع.

ال�س�بعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 اأبريل 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن قي�م احلكومة بفتح املج�ل لزي�دة عدد الرتاخي�ص املمنوحة 

بو�سندل،  حممد  اإبراهيم  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  ال�سي�قة،  ملعلمي 

�سامي حم�سن البحريي، عبداحلليم عبداهلل مراد، خمي�س حمد الرميحي، حمد خليل 

الطلب على  ال�سكان وحجم  الزيادة يف عدد  تتنا�سب مع  اأن  بق�سد  املهندي. وذلك 

على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  واملقيمني.  املواطنني  من  ال�سياقة  رخ�س  ا�ستخراج 
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هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1701/33 بتاريخ 14 �سبتمرب 2008م الذي 

اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل 

جمل�س النواب بينت فيه موافقتها وباأنه مت توجيه وزارة الداخلية لإ�سدار )30( رخ�سة 

للمركز  تتنا�سب والطاقة ال�ستيعابية  تمُطرح على مراحل زمنية  ال�سياقة  لتعليم  جديدة 

الوطني لتعليم ال�سياقة.

الث�منة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 25 يونيو 2008م 

امل�دة  بتعديل  ال�سورى  جمل�ص  من  بق�نون  اقرتاح  على  بن�ًء  م�س�غ  ق�نون  م�سروع 

)51( من ق�نون اخلدمة املدنية ال�س�در ب�لق�نون رقم )35( ل�سنة 2006. وي�ستهدف 

الدرجة  له من  براتب ملرافقة مري�س قريب  اإجازة  اإعطاء املوظف حق احل�سول على 

الأوىل يف حال قررت اللجان الطبية عالجه يف الداخل مع مرافق له، وفق �سوابط 

حمددة ت�سعها اللجان الطبية بوزارة ال�سحة يف حالت مر�سية معينة بعدما كان هذا 

احلق مق�سوراً على العالج يف اخلارج. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

قانون  من   )51( املادة  بتعديل   2009 ل�سنة   )53( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية 

اخلدمة املدنية ال�سادر بالقانون رقم )35( ل�سنة 2006 بتاريخ 22 نوفمرب 2009م.

الت��سعة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 2 دي�سمرب 2008م اإىل احلكومة املوقرة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن التوقف عن اإعط�ء رخ�ص جديدة لل�سيد، املقدم من اأ�سحاب 

ال�سعادة النواب: ال�سيد حيدر ح�سن ال�سرتي، جواد فريوز غلوم، ال�سيخ حمزة علي 

الديري، ال�سيخ جا�سم اأحمد املوؤمن، ال�سيد عبداهلل جميد العايل. وذلك بق�سد و�سع 

البع�س  ا�ستغالل  ووقف  ال�سمكي  للمخزون  اخلطري  وال�ستنزاف  اجلائر  لل�سيد  حّد 

لهذه الرخ�س جللب املزيد من العمال الأجانب خا�سة بالنظر اإىل �سغر م�ساحة املياه 

الإقليمية للمملكة التي تتقّل�س اأي�ساً ب�سبب الدفان للم�رشوعات العمرانية وال�ستثمارية. 

وقد رّدت احلكومة املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1141/33 

نائب  اآل خليفة  ال�سيخ حممد بن مبارك  اأر�سله �سمو  الذي  2009م  10 يونيو  بتاريخ 

توجيه  مت  وباأنه  موافقتها  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر  الوزراء  رئي�س جمل�س 

اجلهات املعنية لتخاذ الإجراءات الالزمة لوقف منح رخ�س ال�سيد ب�سورة موؤقتة اإىل 

حني انتهاء اللجنة الوزارية التي مت ت�سكيلها لدرا�سة و�سعية ال�سيد من رفع تو�سياتها 
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بهذا اخل�سو�س.

الع�سرون: رفع جمل�س النواب بتاريخ 3 فرباير 2009م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

البحري  الإر�س�د  مهنة  ملزاولة  بحرينيني  بحريني  مر�سدين  تدريب  ب�س�أن  برغبة 

النواب: عبدالرحمن را�سد بوجميد،  ال�سعادة  اأ�سحاب  مبوانئ اململكة، املقدم من 

وذلك  القعود.  حممد  لطيفة  الدو�رشي،  �سامل  ح�سن  الع�سومي،  عبدالرحمن  عادل 

بق�سد تغطية النق�س احلا�سل يف عدد املر�سدين البحريني يف قطاع املواينء والتاأكيد 

على توجيهات جاللة امللك املفدى حول بحرنة الوظائف. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

2009م  يونيو   10 بتاريخ  على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1144/33 

اآل خليفة رئي�س جمل�س  ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  اأر�سله �ساحب  الذي 

الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها واإنها �ست�سعى مع اجلهات املعنية 

لو�سع هذه الرغبة مو�سع التنفيذ.

اإىل احلكومة  2009م  17 فرباير  بتاريخ  النواب  احل�دية والع�سرون: رفع جمل�س 

على  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  ر�سوم  فر�ص  وقف  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً�  املوقرة 

اأ�سحاب ال�سعادة النواب: غامن ف�سل البوعينني، عي�سى  فئة ال�سي�دين، املقدم من 

اأحمد اأبو الفتح، ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة، اإبراهيم حممد بو�سندل، خمي�س 

رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  الرميحي.  حمد 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري  2009م الذي  اأبريل   23 درم/739/33 بتاريخ 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

باأنه مت توجيه هيئة �سوق العمل اإىل وقف الإجراءات القانونية �سد املتخلفني عن �سداد 

الر�سوم ال�سهرية من ال�سيادين وتاأجيل احت�ساب الر�سوم ال�سهرية على فئة ال�سيادين 

ملدة ثالثة اأ�سهر بهدف التو�سل اإىل حل توافقي ينهي الأزمة.

احلكومة  اإىل  2009م  مايو   12 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  والع�سرون:  الث�نية 

املوقرة اقرتاحً� برغبة ب�س�أن دعم وت�أهيل مع�هد التدريب والتعليم اخل��سة واإيج�د 

حلول جذرية مل�س�كل هذه املع�هد، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور 

اأحمد عبداهلل، الدكتور عبدعلي حممد ح�سن، �سامي حم�سن البحريي، نا�رش  علي 

لهذه  وتاأهيل  دعم  تقدمي  بق�سد  وذلك  ح�سن.  كاظم  جميل  ال�سيد  الف�سالة،  عبداهلل 
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قبل  املعاهد ومعاجلة بع�س م�سكالتها خا�سة مايتعلق بوجود مناف�سة غري متكافئة من 

القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  احلكومية.  واملعاهد  املوؤ�س�سات  بع�س 

اأر�سله �ساحب  الذي  2010م  يناير   27 بتاريخ  ح�سب اخلطاب رقم درم/146/33 

اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الو�سائل  الرغبة الأوىل و�سيتم حتقيقها من خالل  باملوافقة على  تفيد  النواب  جمل�س 

�سندوق  يطرحها  التي  امل�رشوعات  من  املعاهد  هذه  ا�ستفادة  فيها  مبا  واملمكنة  املتاحة 

التمويلية  الت�سهيالت  اإىل تقدمي  اإ�سافة  الإنتاجية  برامج حت�سني  العمل )متكني( �سمن 

املي�رشة لها.
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قضائيات وعقوبات
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إحدى وعشرون قضائيات وعقوبات 
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 مار�س 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون ب�س�أن تعديل امل�دة )246( من ق�نون العقوب�ت ال�س�در ب�ملر�سوم بق�نون رقم 

)15( ل�سنة 1976م، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيخ عادل عبدالرحمن 

املو�سى،  ال�سيخ علي حممد مطر، عبدالعزيز عبداهلل  املهندي،  املعاودة، حمد خليل 

الدكتور عي�سى جا�سم املطوع. وي�ستهدف القرتاح جترمي ن�رش اأ�سماء اأو �سور املتهمني 

احل�سول  دون  اإليهم  املن�سوبة  التهمة  ب�ساأن  نهائي  حكم  �سدور  قبل  جنائية  ق�سايا  يف 

على اإذن من النيابة العامة اأو املحكمة املخت�سة اأو التعاون مع و�سائل الإعالم الأجنبية 

باإعطائها املعلومات اخلا�سة عن املتهمني. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

والقانونية �سدر بهذا القرتاح قانون رقم )65( ل�سنة 2006بتعديل املادة )246( من 

�سبتمرب   10 بتاريخ   1976 ل�سنة  بقانون رقم )15(  باملر�سوم  ال�سادر  العقوبات  قانون 

2006م.

2004م  مار�س   28 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  �لثانية: 

م�سروع ق�نون ب�س�أن مك�فحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية وتنظيم ا�ستعم�له� 

والتع�مل فيه�، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )15( ل�سنة 2004م. وذلك للحّد من 

والطلب  فيها  والإجتار  وال�سالئف  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  اإنتاج  وتزايد  ج�سامة 

من  ذلك  ي�سكل  وما  العامل،  دول  من  كثري  يف  م�رشوعة  غري  ب�سورة  وتعاطيها  عليها 

الدول  الدولية على حث  التفاقيات  واأخالقهم، وحر�س  الب�رش  تهديد خطري ل�سحة 

على القيام بجهد من�سق ل�سمان فاعلية التدابري املتخذة �سد اإ�ساءة ا�ستعمال املواد امل�سار 

الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  امل�سكلة.  هذه  على  الق�ساء  ابتغاء  اإليها 

املخدرة واملوؤثرات  املواد  ب�ساأن   2007 ل�سنة  قانون رقم )15(  بذلك  والقانونية �سدر 

العقلية بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2007م.

�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 11 مايو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون ب�س�أن تعديل بع�ص مواد املر�سوم رقم 42 ل�سنة 2002م لل�سلطة الق�س�ئية 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الع�مة،  ب�لني�بة  اخل��ص  منه  الرابع  الب�ب 
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�سعدي  الدكتور  حممد،  علي  �سالح  الدكتور  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور 

وي�ستهدف  امل��ري.  جالل  عبدالعزيز  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  عبداهلل،  حممد 

القرتاح تعديل املواد التي تعطي �سعادة وزير العدل حق الإ�رشاف والرقابة على النيابة 

العامة مما يمُعّد تداخل بني ال�سلطة الق�سائية والتنفيذية، وتعزيزاً ل�ستقاللية الق�ساء فقد 

العام  النائب  �سعادة  على  العامة  النيابة  على  الإ�رشاف  ليق�رش  بقانون  القرتاح  جاء 

واملجل�س الأعلى للق�ساء فقط. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية 

�سدر بهذا القرتاح قانون رقم )50( ل�سنة 2006بتعديل بع�س اأحكام قانون ال�سلطة 

الق�سائية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2002 بتاريخ 2 اأغ�سط�س 2006م.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 6 يونيو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  املقدم من  ال�سي��سية،  ب�س�أن تنظيم اجلمعي�ت  بق�نون 

ح�سن  جا�سم  املهندي،  خليل  حمد  ال�سماهيجي،  حممد  علي  بهزاد،  اإبراهيم  اأحمد 

اجلمعيات  عمل  تنظيم  القرتاح  وي�ستهدف  املو�سى.  عبداهلل  عبدالعزيز  عبدالعال، 

ذات املمار�سات ال�سيا�سية وتقنني العمل ال�سيا�سي يف البحرين واإيجاد الغطاء القانوين 

لهذه اجلمعيات و�سبط اأعمالها واأن�سطتها مبا ي�سهم يف تفعيل العملية الدميقراطية يف 

البالد وتر�سيخ قواعد امل�رشوع الإ�سالحي جلاللة امللك املفدى. وبعد ا�ستكمال دورة 

الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بهذا القرتاح قانون رقم ) 26 ( ل�سنة 2005 

ب�ساأن اجلمعيات ال�سيا�سية بتاريخ 23 يوليو 2005م.

اخل�م�سة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 8 يونيو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون ب�س�أن تعديل امل�دتني )391( و )402( من ق�نون الإجراءات اجلن�ئية، املقدم 

من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيخ عادل عبدالرحمن املعاودة، غامن ف�سل البوعينني، 

حمد خليل املهندي، الدكتور عي�سى جا�سم املطوع، ال�سيخ علي حممد مطر. وي�ستهدف 

القرتاح تقليل مدة رد العتبار للمحكوم عليه، وذلك يف ظل الإجراءات وال�سمانات 

التي اتخذها امل�رشع بالن�سبة لطلب رد العتبار، �سواء يف حالة رد العتبار الق�سائي 

اأو يف حالة رد العتبار القانوين، الأمر الذي �سي�ساهم يف تخّل�س املحكوم عليهم من 

وتوؤثر  والعملية  الوظيفية  تهدد حياتهم  والتي  بهم جراء احلكم عليهم  الل�سيقة  الآثار 

الد�ستورية  ا�ستكمال دورة الإجراءات  ب�سكل عام. وبعد  ب�سورة �سلبية على حياتهم 



205

والقانونية �سدر بهذا القرتاح قانون رقم )41( ل�سنة 2005بتعديل بع�س اأحكام قانون 

الإجراءات اجلنائية ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )46( ل�سنة 2002 بتاريخ 14 دي�سمرب 

2005م.

ال�س�د�سة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 20 دي�سمرب 2004م 

�س�أن  يف  1976م  ل�سنة   )16( رقم  املر�سوم  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع 

2004م  املفرقع�ت والأ�سلحة والذخ�ئر، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )83( ل�سنة 

نظراً لت�رشر بع�س ال�ساغة من العاملني يف �سناعة اخلناجر وتطعيمها بالأحجار الكرمية 

من حظر ا�سترياد وحيازة هذه اخلناجر وهو وما دعا احلكومة اإىل اإجراء تعديل على 

مبا  والذخائر  املفرقعات والأ�سلحة  �ساأن  1976م يف  ل�سنة  بقانون رقم )16(  املر�سوم 

ي�سمح بحيازة اخلناجر وا�ستريادها وتداولها اإذا كانت لل�رشورة ال�سخ�سية اأو احلرفة اأو 

العمل طبقاً لالإجراءات وال�سوابط التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية لئال 

ي�سار اأ�سحاب املهنة من جراء هذا احلظر. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )8( ل�سنة 2006م قانون رقم )8( ل�سنة 2006 بتعديل 

والأ�سلحة  املفرقعات  �ساأن  1976 يف  ل�سنة  رقم )16(  بقانون  املر�سوم  اأحكام  بع�س 

والذخائر بتاريخ 8 مايو 2006م.

2005م  يناير   3 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ال�س�بعة: 

والتج�رية،  املدنية  املواد  يف  الإثب�ت  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع 

امللكي رقم  املرافق للمر�سوم  1996م،  ل�سنة   )14( ب�ملر�سوم بق�نون رقم  ال�س�در 

املعامالت  كافة  اإثبات  من  الزوجة  اأو  الزوج  متكني  وي�ستهدف  2005م.  ل�سنة   )2(

قيام  ظل  يف  يتعذر  الأح��وال  غالب  يف  لأنه  نظراً  الإثبات  طرق  بكافة  بينهما  القائمة 

اأّياً من الزوجني على دليل كتابي للمعامالت التي تتم فيما  العالقة الزوجية ح�سول 

الإجراءات  ا�ستكمال دورة  اإثباتها. وبعد  لتعّذر  مما يرتتب عليه �سياع احلقوق  بينهما 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )13( ل�سنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام 

ل�سنة   )14( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  املواد  يف  الإثبات  قانون 

1996 بتاريخ 4 يونيو 2005م.

2005م  مار�س   16 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الث�منة: 
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م�سروع ق�نون مك�فحة الإره�ب، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )17( ل�سنة 2005م. 

حيث اإن قانون العقوبات البحريني ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976م 

التفاقيات  مع  ومتا�سياً  الإرهابية �رشاحًة،  الأعمال  يجرم  ن�س  اأي  من  قد جاء خلواً 

منع  �ساأنه  من  �سامل  قانوين  اإطار  الدول على و�سع  ت�سجيع  التي حتّث على  الدولية 

الإرهاب بجميع اأ�سكاله ومظاهره وقمعه والق�ساء عليه واتخاذ التدابري الفعالة والعملية 

ملنع الأعمال الإرهابية ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )58( ل�سنة 2006 ب�ساأن حماية املجتمع 

من الأعمال الإرهابية بتاريخ 12 اأغ�سط�س 2006م.

2005م  اأبريل   6 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الت��سعة: 

ال�سرعية،  املح�كم  اأم�م  الإجراءات  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  بق�نون  م�سروع 

امللكي رقم  املرافق للمر�سوم  1986م،  ل�سنة   )26( ب�ملر�سوم بق�نون رقم  ال�س�در 

من  وحر�ساً  امل��راأة  ب�سوؤون  الهتمام  زي��ادة  ظل  يف  اأنه  حيث  2005م.  ل�سنة   )24(

احلكومة على الدفع يف هذا الجتاه فقد ارتاأت احلكومة العمل على كل ما من �ساأنه رفع 

املعاناة عن كاهل املراأة البحرينية واتباعا لهذا النهج فقد مت اإجراء هذا التعديل من اأجل 

اخلا�سة  وذاتيتها  لها  املميزة  لل�سمات  احرتاماً  وذلك  ال�رشعية  املنازعات  ح�سم  �رشعة 

التي يتعني اأن يكون الف�سل فيها على وجه ال�رشعة حتى ت�ستقر خاللها املنازعات بني 

الأ�رش وتنح�سم فيها اخلالفات الدائرة حول عالقات ذات ح�سا�سية خا�سة وعلى وجه 

اخل�سو�س املنازعات املتعلقة بالنفقة واحل�سانة والر�ساع اأو ت�سليم ال�سغري لأمه. وبعد 

ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )40( ل�سنة 

ال�سادر  ال�رشعية  املحاكم  اأمام  الإج��راءات  قانون  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن   2005

باملر�سوم بقانون رقم )26( ل�سنة 1986 بتاريخ 14 دي�سمرب 2005م.

2005م  مايو   17 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  الع��سرة: 

م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م املر�سوم بق�نون رقم )4( ل�سنة 2001م ب�س�أن 

حظر ومك�فحة غ�سل الأموال، املرافق للمر�سوم امللكي رقم )32( ل�سنة 2005م. 

اتفاقات  واإب��رام  خا�سة  ت�رشيعات  باإ�سدار  ودولياً  وطنياً  اجلرمية  مكافحة  وي�ستهدف 

من  احلد  وكذلك  حيوياً.  اأمراً  مكافحتها  اأ�سحى  بعدما  اآثارها  ومنع  ملجابهتها  دولية 
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الآثار القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية ال�سلبية املدمرة للدخل القومي وهدر املوارد 

وتخريبها، وحماية الأموال العامة واخلا�سة من جرائم غ�سل الأموال. وبعد ا�ستكمال 

 2006 ل�سنة   )54( رقم  قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة 

بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم بقانون رقم )4( ل�سنة 2001 ب�ساأن حظر ومكافحة غ�سل 

الأموال بتاريخ 8 اأغ�سط�س 2006م.

مار�س   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  احل�دية 

ل�سنة   )18( رقم  بق�نون  املر�سوم  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع  2006م 

للمر�سوم  املرافق  والتجمع�ت،  وامل�سريات  الع�مة  الجتم�ع�ت  ب�س�أن  1973م 

والأمن  النظام  عنا�رش  على  املحافظة  وي�ستهدف  2006م.  ل�سنة   )25( رقم  امللكي 

العام، وال�سالمة العامة، و�سمان �سري املرافق العامة بانتظام وا�سطراد، وعدم عرقلة 

حركة ال�سري وحرية التنقل التي كفلها الد�ستور للمواطنني و�سمان حركة الإنتاج الذي 

يدعم القت�ساد الوطني للدولة. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية 

�سدر بذلك قانون رقم )32( ل�سنة 2006م قانون رقم )32( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س 

العامة وامل�سريات  ب�ساأن الجتماعات   1973 ل�سنة  بقانون رقم )18(  املر�سوم  اأحكام 

والتجمعات بتاريخ 20 يوليو 2006م.

الث�نية ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 7 مايو 2006م 

م�سروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون العقوب�ت ال�س�در ب�ملر�سوم بق�نون رقم 

2006م. وياأتي هذا  ل�سنة  امللكي رقم )50(  للمر�سوم  املرافق  1976م،  )15( ل�سنة 

امل�رشوع يف ظل حر�س احلكومة على اأن متار�س الوظيفة العامة بهدف حتقيق امل�سلحة 

العامة واأل ت�ستخدم بهدف حتقيق منافع �سخ�سية للموظف العام وجترمي كافة الأفعال 

التي من �ساأنها التاأثري على املوظف العام اأثناء قيامه بعمله والبعد بالوظيفة العامة عن 

اأن تكون و�سيلة لتحقيق منافع �سخ�سية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية 

والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )8( ل�سنة 2008 بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976بتاريخ 21 اأبريل 2008م.

دي�سمرب   24 بتاريخ  النواب  اإىل جمل�س  املوقرة  احلكومة  اأحالت   : الث�لثة ع�سرة 

والتج�رية  املدنية  املرافع�ت  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع  2006م 
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امللكي رقم  املرافق للمر�سوم  1971م،  ل�سنة   )12( ب�ملر�سوم بق�نون رقم  ال�س�در 

)96( ل�سنة 2006م. وذلك من اأجل تي�سري الإعالنات الق�سائية اأمام املحاكم ومبا ميكن 

معه ا�ستخدام الو�سائل احلديثة لالإعالنات الق�سائية. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات 

الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )13( ل�سنة 2007 بتعديل بع�س اأحكام 

 1971 ل�سنة   )12( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون 

بتاريخ 5 اأغ�سط�س 2007م.

احلكومة  اإىل  2007م  مار�س   27 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع   : ع�سرة  الرابعة 

املقدم  امل�لية  الذمة  املوقرة ب�س�أن الك�سف عن  اإىل احلكومة  اقرتاحً� بق�نون  املوقرة 

علي  �سالح  الدكتور  عبداهلل،  اأحمد  علي  الدكتور  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من 

�سامي  الدكتور  اإبراهيم،  خالد  حممد  ال�سيخ،  اأحمد  عبداللطيف  الدكتور  حممد، 

علي قمرب. وي�ستهدف القرتاح حماربة الف�ساد املايل بكافة �سوره وقطع الطريق على 

اأي م�سوؤول عام من ا�ستغالل من�سبه يف توجيه ال�سفقات واملال العام للك�سب غري 

امل�رشوع، وتغطي مواد القرتاح بقانون كافة املنا�سب العليا يف الدولة. وبعد ا�ستكمال 

ل�سنة   )32( رقم  قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة 

2010ب�ساأن الك�سف عن الذمة املالية بتاريخ 30 يونيو 2010م .

اخل�م�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 22 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

ل�سنة   )8( رقم  بق�نون  املر�سوم  من   )41( رقم  امل�دة  تعديل  ب�س�أن  بق�نون  اقرتاحً� 

1989م ب�س�أن اإ�سدار ق�نون حمكمة التمييز، املقدم من �ساحب املعايل ال�سيد خليفة 

بن اأحمد الظهراين. وي�ستهدف القرتاح ا�ستبدال ن�س املادة )41( من قانون حمكمة 

التمييز ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )8( ل�سنة 1989، والتي لجتيز وقف تنفيذ احلكم 

املطعون فيه بالتمييز مامل يكن �سادراً بالإعدام بن�ّس جديد يجيز ملحكمة التمييز وقف 

تنفيذ الأحكام املطعون فيها اأمامها اإ�سافة اإىل الأحكام ال�سادرة بالإعدام، وذلك متى 

طلب منها ذلك، مع جواز اأن تاأمر املحكمة بتقدمي كفالة اأو مبا تراه من اإجراءات تكفل 

�سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  الطاعن.  هروب  عدم 

بهذا القرتاح قانون رقم )9( ل�سنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام قانون حمكمة التمييز 
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ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )8( ل�سنة 1989بتاريخ 23 اأبريل 2009م.

ال�س�د�سة ع�سرة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 29 مايو 2007م اإىل احلكومة املوقرة 

مم�ر�سة  لتجرمي  مكررا   )310( برقم  جديدة  م�دة  اإ�س�فة  ب�س�أن  بق�نون  اقرتاحً� 

ل�سنة   15 رقم  بق�نون  ب�ملر�سوم  ال�س�در  العقوب�ت  ق�نون  اإىل  وال�سعوذة  ال�سحر 

عبداحلليم  اإبراهيم،  خالد  حممد  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  1976م، 

اأحمد  علي  الدكتور  اأبوالفتح،  اأحمد  عي�سى  البحريي،  �سامي حم�سن  مراد،  عبداهلل 

عبداهلل. وي�ستهدف القرتاح احلد من تزايد جرائم ممار�سة ال�سحر وال�سعوذة وتاأثريها 

على الأ�رشة واملجتمع بحيث يمُعاقب باحلب�س والغرامة اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

من زاول على �سبيل الحرتاف والتك�سب اأياً من اأعمال ال�سحر وال�سعوذة اأو العرافة. 

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بهذا القرتاح قانون رقم 

)24( باإ�سافة مادة جديدة برقم )310( مكرراً اإىل قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم 

بقانون رقم )15( ل�سنة 1976م بتاريخ 17 يونيو 2010م.

يوليو   16 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  ال�س�بعة 

2007م م�سروع ق�نون ب�س�أن مك�فحة الجت�ر ب�لأ�سخ��ص، املرافق للمر�سوم امللكي 

م�سايرة  على  البحرين  حكومة  حر�س  من  انطالقاً  وذلك  2007م.  ل�سنة   )67( رقم 

املجتمع الدويل الذي يعترب الجتار بالأ�سخا�س نوعاً من العبودية احلديثة الذي تظهر 

بجالء يف ا�ستغالل الأفراد اإىل احلد الذي يجعلهم يف حكم امل�ستعبدين يف حالت 

الأع�ساء.  نزع  اأو  اجلن�سي  ال�ستغالل  اأو  الق�رشي  اأو  اجلربي  العمل  اأو  كالرق  كثرية 

و�سعياً منها اإىل تفعيل التزاماتها الدولية النا�سئة عن التفاقيات الدولية التي ان�سمت 

اإليها مملكة البحرين. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك 

قانون رقم )1( ل�سنة 2008 ب�ساأن مكافحة الجتار بالأ�سخا�س بتاريخ 9 يناير 2008م.

الث�منة ع�سرة: اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س النواب بتاريخ 12 اأغ�سط�س 

2007م م�سروع ق�نون ب�س�أن حظر ا�ستحداث واإنت�ج وتخزين وا�ستعم�ل الأ�سلحة 

ل�سنة   )79( رقم  امللكي  للمر�سوم  املرافق  الأ�سلحة،  تلك  وتدمري  الكيمي�ئية 

2007م. وياأتي هذا امل�رشوع تنفيذاً لأحكام اتفاقية حظر ا�ستحداث واإنتاج وتخزين 

الت�سديق عليها مبوجب  التي مت  الأ�سلحة  تلك  الكيميائية وتدمري  الأ�سلحة  وا�ستعمال 
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املر�سوم رقم )6( ل�سنة 1997م، حيث توجب املادة ال�سابعة من هذه التفاقية على كل 

دولة من الدول الأطراف اأن ت�سن الت�رشيعات التي تكفل و�سع اأحكام هذه التفاقية 

الأمم  ميثاق  مقا�سد  حتقيق  يف  ي�سهم  مما  الدولية،  بالتزاماتها  تفي  حتى  النفاذ  مو�سع 

بذلك  والقانونية �سدر  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  ومبادئه.  املتحدة 

وا�ستعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�ستحداث  حظر  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )51( رقم  قانون 

الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة بتاريخ 9 �سبتمرب 2009م.

يناير   24 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ع�سرة:  الت��سعة 

ب�ملر�سوم  ال�س�در  العقوب�ت  ق�نون  اأحك�م  بع�ص  بتعديل  ق�نون  م�سروع  2008م 

بق�نون رقم )15( ل�سنة 1976م، واملرافق للمر�سوم امللكي رقم )7( ل�سنة 2008م. 

لال�ستعال  القابلة  املواد  حيازة  جترم  العقوبات  قانون  اإىل  جديدة  مادة  باإ�سافة  وذلك 

اأثبت  حيث  الأموال  اأو  الأ�سخا�س  على  لالعتداء  ا�ستخدامها  بق�سد  )املولوتوف( 

الواقع العملي اأن هناك ق�سوراً يف ن�سو�س قانون العقوبات يجرم ت�سنيع اأو حيازة 

الأموال.  اأو  الأ�سخا�س  على  العتداء  يف  ا�ستخدامها  بق�سد  املولوتوف،  زجاجات 

وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر بذلك قانون رقم )14( 

ال�سادر  العقوبات  قانون  اإىل  مكرراً   )277( برقم  جديدة  مادة  باإ�سافة  2008م  ل�سنة 

باملر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976بتاريخ 18يونيو 2008م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2008م  فرباير   5 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الع�سرون: 

ل�سنة   )15( رقم  بق�نون  املر�سوم  من   )393( امل�دة  تعديل  ب�س�أن  بق�نون  اقرتاحً� 

1976م ب�إ�سدار ق�نون العقوب�ت، املقدم من �ساحب املعايل ال�سيد خليفة بن اأحمد 

الظهراين. وي�ستهدف القرتاح ت�سديد العقوبة يف جرمية اإعطاء �سيك ب�سوء نية لي�س 

�سلطة  للمحكمة  القرتاح  واأعطى  العود،  حالة  يف  العقوبة  �سدد  كما  وفاء،  مقابل  له 

النهائي،  ال�سيك قبل �سدور احلكم  بقيمة  اأوفى  اأنه  اإذا ثبت  العقوبة  اإعفاء اجلاين من 

وللمحكمة اأي�ساً وقف تنفيذ العقوبة اإذا مت الوفاء بعد �سدور احلكم. وبعد ا�ستكمال 

ل�سنة   )16( رقم  قانون  القرتاح  بهذا  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإج��راءات  دورة 

2010 بتعديل املادة )393( من قانون العقوبات ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )15( 

ل�سنة 1976بتاريخ 26 اأبريل 2010م.
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20 مايو  بتاريخ  النواب  اأحالت احلكومة املوقرة اإىل جمل�س  احل�دية والع�سرون: 

2008م م�سروع ق�نون م�س�غ بن�ء على اقرتاح بق�نون من جمل�ص ال�سورى بتعديل 

بع�ص اأحك�م ق�نون الإثب�ت يف املواد املدنية والتج�رية، ال�س�در ب�ملر�سوم بق�نون 

1996م. وي�ستهدف امل�رشوع بقانون تعديل املادتني )61( و )62(  رقم )14( ل�سنة 

من قانون الإثبات برفع قيمة الت�رشف الذي يجوز الإثبات فيه ب�سهادة ال�سهود، وذلك 

التعامالت  وطبيعة  للدينار،  ال�رشائية  القوة  على  بالنق�سان  طراأ  الذي  للتغيري  مراعاة 

اإليه  اجتهت  مبا  ا�سرت�ساداً  واأي�ساً  بالديون،  املتعلقة  الق�سايا  وكرثة  الأفراد،  بني  احلالية 

بع�س الدول العربية يف هذا اخل�سو�س )الكويت، وقطر، والإمارات العربية املتحدة، 

قانون  بذلك  �سدر  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات  دورة  ا�ستكمال  وبعد  وم�رش(. 

رقم )17( ل�سنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية 

ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 1996 بتاريخ 19 مايو 2009م.
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تسعة كــــــوادر
الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 20 مايو 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

الوظيفي  للك�در  اململكة  م�س�جد  يف  واملوؤذنني  الأئمة  تبعية  اإحل�ق  ب�س�أن  برغبة 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  املدنية،  اخلدمة  ودرج�ت  اأنظمة  ح�سب 

اأحمد عباهلل، د.�سعدي حممد  عبدالعزيز جالل املري، ح�سن عيد بوخما�س، د.علي 

عبداهلل، د.عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، باعتباره مطلباً ملحاً لفئة من املجتمع البحريني 

يوؤدون وظائف جليلة ا�ستهدف القرتاح من خالل هذا الكادر اإيجاد �سمان اجتم�اعي 

ال�رشيعة يف  اأعداد اخلريجني من كليات  املوؤذنني والأئمة، وا�ستيعاب  للمتفرغني من 

من  كثري  اإحالل  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي  و�سمانها  كادرها  لها  وظائف 

البحرينيني مكان الأجانب الذين يتولون اأمور امل�ساجد حيث اأنه �سيوجد الدافع لدى 

البحرينيني للعمل يف هذا املجال اإذا ما اأحلقوا بالكادر الوظيفي بح�سب اأنظمة ودرجات 

ديوان اخلدمة املدنية. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/392/33 بتاريخ 13 مار�س 2004 م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه 

موافقتها على اإخ�ساع املتفرغني من الأئمة واملوؤذنني لكادر وظيفي خا�س.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 21 اأكتوبر 2003م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تطوير ك�در املعلمني، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: حممد خالد 

ابراهيم، عبدالعزيزجالل املري، د.�سعدي حممد عبداهلل، د. �سالح علي حممد، د. 

عبداللطيف اأحمد ال�سيخ. وذلك بق�سد الإ�سهام يف تعزيز مكانة املعلم وحت�سني و�سعه 

املعي�سي كما اأنه �سي�سهم يف تطوير عملية التعليم والتعلم، وحث املجل�س ديوان اخلدمة 

املدنية على �رشعة اإجناز هذا امل�رشوع والنتهاء من و�سعه يف �سيغته النهائية وحتديد 

فرتة زمنية حمددة لالنتهاء منه خا�سة اأن فكرة م�رشوع تعديل الكادر قد م�سى عليها 

اأكرث من ع�رشين عاماً. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم 

درم/232/33 بتاريخ 10 فرباير 2004 م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

فيه باأنه قد مت اإعداد كادر جديد للمعلمني بالتعاون بني وزارة الرتبية والتعليم وديوان 
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اخلدمة املدنية، وهو معرو�س على وزارة املالية لتقدمي املتطلبات املالية لتنفيذه قبل رفعه 

اإىل جمل�س الوزراء لإقراره ب�سفة نهائية.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2004م  اأكتوبر   26 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  �لثالثة: 

ال�سعادة د. �سعدي  اأ�سحاب  املقدم من  اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير ك�در الأطب�ء. 

اأحمد  د.علي  ال�سيخ،  اأحمد  د.عبداللطيف  حممد،  علي  د.�سالح  عبداهلل،  حممد 

ليتنا�سب مع مكانة هذه  بق�سد تطوير كادرهم  اإبراهيم. وذلك  عبداهلل، حممد خالد 

املهنة واأهميتها واأن يتم الرتقي فيه والنتقال من درجة اإىل درجة �سمن معايري وا�سحة 

املتعلقة  العالوات  زيادة  اإىل  بالإ�سافة  الإداري  بالو�سع  تتقيد  ل  وب�سال�سة  وحمددة، 

باملهنة. وقد رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/705/33 

بتاريخ 11 مايو 2005م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه اتفاقها مع اأهداف 

الرغبة واأنه مت ت�سكيل جلنة ت�سم ممثلني عن وزارة ال�سحة وديوان اخلدمة املدنية ووزارة 

املالية لدرا�سة الكادر اجلديد من كافة جوانبه مبا يف ذلك املعايري غري املعمول بها حالياً 

على اأن يتم النتهاء من هذه الدرا�سة خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخه.

الرابعة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 19 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تطويروتديث ك�در التمري�ص، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

عبداللطيف  الدكتور  الدكتور �سالح علي حممد،  عبداهلل،  �سعدي حممد  الدكتور 

اأحمد ال�سيخ، الدكتور علي اأحمد عبداهلل، حممد خالد اإبراهيم. وذلك بق�سد اإعادة 

ت�سنيف وظائف التمري�س وحتديثها من خالل كادر جديد يتم فيه تطوير معيار ت�سنيف 

املقبلة  املرحلة  احتياجات  مع  يتنا�سب  مبا  طاقمهم  م�ستوى  ورفع  التمري�س  وظائف 

الدرجات  ي�سمل  بحيث  املهنة  هذه  يف  للعاملني  الأجور  م�ستوى  رفع  اإىل  بالإ�سافة 

القرتاح ح�سب  املوقرة على  احلكومة  رّدت  وقد  التخ�س�سية.  والدرجات  العمومية 

ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2006م  مار�س   4 بتاريخ  رقم درم/245/33  اخلطاب 

جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

النواب بينت فيه باأن احلكومة قد قطعت �سوطاً كبرياً يف هذا املجال واأنها �سكلت جلنة 

ت�سم وزارة ال�سحة وديوان اخلدمة املدنية لدرا�سة هذا الكادر من كافة اجلوانب املتعلقة 
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به مبا يف ذلك املعايري غري املعمول بها حالياً، واأن هذه اللجنة قد با�رشت عملها و�سوف 

تنته منه يف القريب العاجل.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  مايو   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  اخل�م�سة: 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تعديل ك�در املعلمني، واملقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: 

حممد  اإبراهيم  مراد،  عبداهلل  عبداحلليم  البوعينني،  ف�سل  غامن  املهندي،  خليل  حمد 

على  املعلمني  م�ساعدة  بق�سد  وذلك  املعاودة.  عبدالرحمن  عادل  ال�سيخ  بو�سندل، 

مواجهة اأعباء املعي�سة وحتقيق اأكرب قدر من العدل بني املواطنني ل�سيما بعد القرارات 

الأخرية برفع رواتب اأ�سحاب الدرجات التنفيذية والتخ�س�سية بن�سبة )15%(. وقد 

رّدت احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/622/33 بتاريخ 23 

اآل خليفة  �سلمان  الأمري خليفة بن  امللكي  ال�سمو  اأر�سله �ساحب  الذي  2008م  اأبريل 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأنها تقوم بدرا�سة وتطوير 

جميع جداول الرواتب املعتمدة مبا فيها جدول رواتب الوظائف التعليمية واأنها قامت 

باعتماد كادر جديد لهم اعتباراً من 2004/9/1م.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  نوفمرب   14 بتاريخ  النواب  رفع جمل�س   : ال�س�د�سة 

اقرتاحً� برغبة ب�س�أن تطوير وزي�دة ك�در الأك�دمييني والإداريني البحرينيني بج�معة 

البحرين، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، 

الدكتور �سامي علي قمرب، حممد خالد اإبراهيم، الدكتور �سالح علي حممد، الدكتور 

البحرين من تدين  بجامعة  الأكادمييون والإداري��ون  يعاين  اأحمد عبداهلل. حيث  علي 

باجلامعات اخلليجية ويوؤدي ذلك  الأكادمييني والإداريني  الرواتب مقارنة مع  م�ستوى 

اإىل انتقال العديد من الكفاءات البحرينية اإىل املوؤ�س�سات اخلا�سة اإىل جانب عزوف 

العديد من الكفاءات عن العمل باجلامعة لتدين الرواتب. وقد رّدت احلكومة املوقرة 

على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/735/33 بتاريخ 8 مايو 2008م الذي 

اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء 

الزيادة  الرغبة قد حتققت من خالل  اأهداف  باأن  فيه  بينت  النواب  اإىل جمل�س  املوقر 

الأكادمييني والإداريني باجلامعة والبالغة  العامة يف الرواتب التي ح�سل عليها موؤخراً 

)15%( كما وافقت احلكومة على منح اأع�ساء هيئة التدري�س من البحرينيني )400( 
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دينار �سهرياً كعالوة تخ�س�س.

2008م  يناير   24 بتاريخ  النواب  جمل�س  اإىل  املوقرة  احلكومة  اأحالت  ال�س�بعة: 

م�سروع ق�نون يف �س�ن ال�سلك الدبلوم��سي والقن�سلي، املرافق للمر�سوم امللكي 

رقم )8( ل�سنة 2008م. حيث اأنه بتاريخ 30 اأغ�سط�س1971م �سدر املر�سوم الأمريي 

العملي  التطبيق  اأظهر  وقد  والقن�سلي،  الدبلوما�سي  ال�سلكني  تنظيم  ب�ساأن   )4( رقم 

مع  اململكة  عالقات  وت�سعب  عاماً،  وثالثني  ثالثة  من  يقرب  ما  طوال  القانون  لهذا 

كثري من دول العامل، وخمتلف املنظمات والهيئات الدولية احلاجة اإىل تعديل العديد 

الدول  العوملة وتناف�س  فيها ظاهرة  مبا  الدولية  املتغريات  اأحكامه ملواكبة ومواجهة  من 

لتحقيق م�ساحلها القت�سادية والإ�سهام الإيجابي يف العالقات الدولية. لذلك كان من 

– اإقرار قانون جديد لأع�ساء  – يف ظل تطوير وحتديث وزارة اخلارجية  ال�رشوري 

ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية 

والقن�سلي  الدبلوما�سي  ال�سلك  �ساأن  يف   2009 ل�سنة   )37( رقم  قانون  بذلك  �سدر 

بتاريخ 9 يوليو 2009م.

الث�منة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 4 نوفمرب 2008م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

برغبة ب�س�أن تعديل كوادر التخ�س�سيني املدنيني الع�ملني يف قوة دف�ع البحرين 

موظفي  غرار  على  الوطني  الأمن  وجه�ز  الوطني  واحلر�ص  الع�م  الأمن  وقوات 

النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  الع�مة،  والهيئ�ت  واملوؤ�س�س�ت  احلكومة 

الدكتور علي اأحمد عبداهلل، الدكتور عبداللطيف اأحمد ال�سيخ، الدكتور �سالح علي 

حممد، الدكتور �سامي علي قمرب، نا�رش عبداهلل الف�سالة. وذلك بق�سد حت�سني الأو�ساع 

املعي�سية للمدنيني العاملني يف قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام واحلر�س الوطني 

امل�ستفيدين  املوظفني  من  لأقرانهم  مقرر  ماهو  مع  وم�ساواتهم  الوطني  الأمن  وجهاز 

من تعديل الكوادر الوظيفية بالن�سبة جلميع موظفي احلكومة وموؤ�س�ساتها. وقد رّدت 

احلكومة املوقرة على القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/508/33 بتاريخ 17 مار�س 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2009م الذي 

كوادر  روات��ب  تعديل  مت  باأنه  فيه  بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  ال��وزراء  جمل�س 

الوطني  واحلر�س  العام  الأمن  وقوات  البحرين  دفاع  قوة  يف  العاملني  التخ�س�سيني 
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وجهاز الأمن الوطني على غرار التعديل الذي �سمل موظفي احلكومة.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2009م  مايو   19 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الت��سعة: 

اقرتاحً� برغبة ب�أن تتكفل كل من وزارة العمل وموؤ�س�سة متكني بو�سع اآلية لتح�سني 

رواتب معلم�ت ري��ص الأطف�ل، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: ال�سيخ عادل 

عبداحلليم  املهندي،  خليل  حمد  بو�سندل،  حممد  اإبراهيم  املعاودة،  عبدالرحمن 

عبداهلل مراد، عي�سى اأحمد اأبو الفتح. وذلك بق�سد م�ساعدة هذه الفئة التي تعاين من 

رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة  رّدت  وقد  رواتبها.  �سعف 

درم/2116/33 بتاريخ 19 نوفمرب 2009م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

بينت  النواب  جمل�س  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

بالعمل على حتقيقها  فيه موافقتها واأنه �سدرت التوجيهات ل�سندوق العمل )متكني( 

بحيث يتوىل ال�سندوق اإحلاق املعلمات بدورات تدريبية متخ�س�سة بغية رفع كفاءتهن 

ومقدرتهن الإنتاجية بالإ�سافة اإىل تقدمي دعم مايل لهن يقّدر بثالثني ديناراً �سهرياً ملدة 

عامني على اأن يقوم اأ�سحاب هذه الرو�سات بدفع هذه الزيادة بعد ذلك.
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المعوقين وذوي 
االحتياجات الخاصة
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ستة للمعوقين
وذوي االحتياجات الخاصة

الأوىل: رفع جمل�س النواب بتاريخ 9 يونيو 2004م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

الحتي�ج�ت  لذوي  دين�رًا  خم�سون  قدره�  �سهرية  مك�ف�أة  لتخ�سي�ص  برغبة 

اخل��سة املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة النواب: �سامي حم�سن البحريي، عبداهلل خلف 

الدو�رشي، حممد اإبراهيم الكعبي، اأحمد عبداهلل حاجي، حمد خليل املهندي. وذلك 

العاديني،  والأبناء  الأفراد  باحتياجات  الأ�رش لتفي حتى  لبع�س  ال�سهري  الدخل  لأن 

وبالتايل يتطلب الو�سع اخلا�س لذوي الحتياجات اخلا�سة الكثري من الرعاية وال�رشف 

عليهم ب�سورة تثقل كاهل اأ�رشهم مما ينبغي م�ساعدتهم لتحّمل ذلك. وقد رّدت احلكومة 

15 �سبتمرب  بتاريخ  املوقرة على هذا القرتاح ح�سب اخلطاب رقم درم/1411/33 

اآل خليفة رئي�س  اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان  2004م الذي 

جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه موافقتها على منح مكافاأة �سهرية 

قدرها )50( ديناراً لكل حمتاج من ذوي الحتياجات اخلا�سة واأن تمُ�سمن العتمادات 

املطلوبة للعمل مبا جاء يف هذا القرتاح يف ميزانية وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية 

للعامني املاليني 2005 – 2006م.

�لثانية: رفع جمل�س النواب بتاريخ 16 يوليو 2005م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحً� 

بق�نون ب�س�أن رع�ية وت�أهيل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة، املقدم من اأ�سحاب ال�سعادة 

املو�سى،  عبداهلل  عبدالعزيز  املهندي،  خليل  حمد  الدو�رشي،  خلف  عبداهلل  النواب 

اأن �سّمه اإىل م�رشوع  �سامي حم�سن البحريي، علي حممد ال�سماهيجي، وذلك بعد 

قانون ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني املرافق للمر�سوم امللكي رقم )45( ل�سنة 

2003م اإىل احلكومة املوقرة. وي�ستهدف القرتاح منح املعاق خم�س�ساً �سهرياً وتنظيم 

عدد من الت�سهيالت والرتتيبات التي ت�ساعد املعاقني على ممار�سة حياتهم وتوفري الرعاية 

املنا�سبة لهم. وبعد ا�ستكمال دورة الإجراءات الد�ستورية والقانونية �سدر قانون رقم 

)74( ل�سنة 2006 ب�ساأن رعاية وتاأهيل وت�سغيل املعاقني بتاريخ 22 اأكتوبر 2006م.

�لثالثة: رفع جمل�س النواب بتاريخ 27 مار�س 2007م اإىل احلكومة املوقرة اقرتاحا 
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برغبة ب�ساأن توفري موا�سفات خا�سة يف الوحدات ال�س�كنية املمنوحة لعائالت املعاقني، 

املقدم من �سعادة النائب عبداهلل خلف الدو�رشي. وذلك بق�سد توفري امل�ساكن املالئمة 

للمعاقني ومنحهم الثقة والإ�سهام يف اإدماجهم يف املجتمع وتي�سري حياتهم. وقد ردت 

الذي   2008 مايو   29 بتاريخ  درم/930/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  املوقرة  احلكومة 

اأر�سله �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل 

يتقدمون  الذين  املعاقني  الوزراء على منح  فيه موافقة جمل�س  بينت  النواب  جمل�س 

للح�سول على وحدات �سكنية اأن تكون هذه الوحدات بالدور الأر�سي وجمهزة مبا 

يلزم من ت�سهيالت وخدمات كما مت توجيه وزارة الإ�سكان اإىل اعتماد موا�سفات خا�سة 

يف الوحدات ال�سكنية املمنوحة لعائالت املعاقني، وذلك بتوفري املنحدرات واملقاب�س 

اخلا�سة وتوفري م�ساعد يف املباين متعددة الأدوار.

املوقرة  احلكومة  اإىل  2007م  اأكتوبر   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  الرابعة: 

النائب  �سعادة  من  املقدم  الإع�ق�ت،  ملتعددي  مركز  اإن�س�ء  ب�س�أن  برغبة  اقرتاحً� 

احلكومية  والربامج  اخلدمات  وحت�سني  تطوير  بق�سد  وذلك  الدو�رشي.  خلف  عبداهلل 

رّدت  وقد  اإليهم.  املوجهة  امل�رشوعات  وتطوير  املعاقني  الأ�سخا�س  احتياجات  لتلبية 

 9 بتاريخ  درم/355/33  رقم  اخلطاب  ح�سب  القرتاح  هذا  على  املوقرة  احلكومة 

مار�س 2008م الذي اأر�سله �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء املوقر اإىل جمل�س النواب بينت فيه باأن احلكومة قد نفذت فعلياً 

هذه الرغبة من خالل امل�رشوعات التي قامت بها وزارة التنمية الجتماعية عام 2007م 

حيث مت البدء ببناء مركز رعاية الإعاقة املتعددة لذوي الإعاقة الذهنية وال�سمعية �سمن 

جممع الإعاقة ال�سامل الذي �سيقام باملحافظة الو�سطى بكلفة قدرها )417000( دينار 

و�سي�ستوعب )120( معاقاً من الفئة العمرية من )3- 18( �سنة و�سيتم بدء العمل به يف 

بداية عام 2010م. 

املوقرة  احلكومة  اإىل  2008م  يناير   22 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  اخل�م�سة: 

 )10( رقم  بق�نون  للمر�سوم  مكررا   )5( برقم  م�دة  اإ�س�فة  ب�س�أن  بق�نون  اقرتاحً� 

1976م يف �س�أن الإ�سك�ن، املقدم من �سعادة النائب عبداهلل خلف الدو�رشي.  ل�سنة 

وي�ستهدف القرتاح مراعاة توفري جتهيزات خا�سة باملعاقني وذوي الحتياجات اخلا�سة 
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عند تخ�سي�س �سكن لأحد املعاقني اأو اأ�رشته الأ�سا�سية لتي�سري حياتهم وم�ساعدتهم يف 

الد�ستورية والقانونية �سدر  ا�ستكمال دورة الإجراءات  اأنف�سهم. وبعد  العتماد على 

رقم  بقانون  املر�سوم  اإىل  مادة  باإ�سافة   2009 ل�سنة  رقم )7(  قانون  القرتاحات  بهذه 

)10( ل�سنة 1976 يف �ساأن الإ�سكان بتاريخ 8 اأبريل 2009م.

اإىل  بق�نون  اقرتاح�  2008م  دي�سمرب   30 بتاريخ  النواب  جمل�س  رفع  ال�س�د�سة: 

2006م ب�س�أن  احلكومة املوقرة ب�س�أن تعديل امل�دة )7( من ق�نون رقم )74( ل�سنة 

اإبراهيم  النواب:  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  املقدم  املع�قني،  وت�سغيل  وت�أهيل  رع�ية 

حممد بو�سندل، غامن ف�سل البوعينني، حمد خليل املهندي، عبداحلليم عبداهلل مراد، 

عي�سى اأحمد اأبوالفتح. وي�ستهدف هذا القرتاح زيادة املخ�س�س ال�سهري للمعاقني من 

)50( ديناراً اإىل )100( دينار. وذلك من اأجل دعم املعاقني و�سمان حقوقهم وتخفيف 

الأعباء املادية عن ذويهم مبا ي�ساعد يف تغطية حاجات املعاقني وم�ستلزماتهم يف ظل 

التطورات القت�سادية والثقافية والجتماعية التي ت�سهدها اململكة. وقد ا�ستكمل دورة 

قانون خالل  القرتاح  بهذا  ي�سدر  اأن  املنتظر  ومن  والقانونية  الد�ستورية  الإجراءات 

الأ�سابيع القادمة.
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احدى جل�سات جمل�س النواب
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