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»التنمية« ترخص لجمعية البحرين 
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المحلية الشئون  §الوسط - محرر 
االجتماعية  التنمية  وزيرة  أصدرت   [
لسنة   )51( رقم  القرار  البلوشي  فاطمة 
البحرين  لجمعية  الترخيص  بشأن   ،2012

لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
القرار، في حدود  الجمعية، بحسب  وتقوم 
بالعمل  البحرين  في  بها  المعمول  القوانين 
رؤية  دعم  التالية:  األهــداف  تحقيق  على 
العهد  لولي   2030 االقتصادية  البحرين 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الشباب  ودعم  تشجيع  في  خليفة  آل  حمد 
مشروعاتهم  وإنشاء  األعمال  ريادة  على 
وتنميتها  والمتوسطة  الصغيرة  الخاصة 
المحرك  لتكون  لألعمال،  صديقة  بيئة  في 
لعملية النمو، التعاون والتنسيق مع الجهات 
منها:  والخاصة،  الحكومية  وشبه  الحكومية 
التنمية االقتصادية، وزارة الصناعة  مجلس 
البحرين،  وصناعة  تجارة  غرفة  والتجارة، 
ثقافة  تنمية  على  والعمل  العمل،  صندوق 
المؤسسات  إنشاء  وثقافة  األعمال  ريادة 
الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في خلق 
المؤسسات  وتطوير  لنمو  مناسبة  بيئة 
مع  بالتنسيق  والمتوسطة  الصغيرة 
وتشجيع  المختصة،  الحكومية  الجهات 
تنمية  ألوجه  الدعم  وأشكال  المبادرات 
أخذ  بعد  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 

الحكومية  الجهات  من  المسبقة  الموافقة 
في  البحرين  ريــادة  وتعزيز  المختصة، 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تنمية 
المختصة،  الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق 
لألفراد  والرعاية  الدعم  أشكال  كل  وتقديم 
فيما  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات 
يخص نشاط الجمعية بالتنسيق مع الجهات 
توطيد  على  والعمل  المختصة،  الحكومية 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  عالقات 
مع نظيراتها في الدول األخرى، للوقوف على 
أحدث ما توصلت إليها الشركات في الخارج 
بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، 
والمساهمة في توعية جيل من رواد األعمال 
منتج ومبدع في إنشاء المشروعات الريادية.
في  أهدافها  لتحقيق  الجمعية  تسعى  كما 
البحرين  في  بها  المعمول  القوانين  حدود 
بالوسائل التالية: تقديم برامج عملية تساهم 
بعد  االقتصادية  البحرين  رؤية  تفعيل  في 
الحكومية  الجهات  المسبقة من  الموافقة  أخذ 
المختصة، والتعاون مع مؤسسات المجتمع 
المدني في البالد فيما يخص أهداف الجمعية، 
اإلعالم  وسائل  مع  والتنسيق  والتعاون 
والبرامج  األنشطة  ونشر  وتوثيق  لعرض 
بعد  الصغيرة  المؤسسات  لتنمية  الهادفة 
الحكومية  الجهات  المسبقة من  الموافقة  أخذ 

المختصة.

الصالح يهنئ القيادة بذكرى 
تأسيس الحرس الوطني

الصالح: »خليجي 21« تعزيز 
لروابط األخوة الخليجية

الظهراني يهنئ القيادة بذكرى 
تأسيس الحرس الوطني

الظهراني  خليفة  النواب  مجلس  رئيس  رفع   [
البالد  عاهل  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
ولي  وإلى  خليفة،  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
الملكي  السمو  صاحب  األعلى  القائد  نائب  العهد 
ذكرى  بمناسبة  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
في  الظهراني  معرباً  الوطني.  الحرس  تأسيس 
في  البواسل  بالجنود  اعتزازه  بالغ  عن  برقياته 
الرفيعة  بالمكانة  ومشيداً  األمنية،  مواقعهم  كل 
التوجيهات  بفضل  الوطني  الحرس  حققها  التي 
جميعاً  باعتبارها  المفدى،  الملك  لجاللة  الحكيمة 
والمكتسبات  المنجزات  وحماية  األمان  صمام 
مع  وتعمل  اإلصالحي،  المشروع  في  الديمقراطية 
البحرين  مملكة  في  الدستورية  المؤسسات  جميع 
للوطن  والسمو  والرفعة  الخير  فيه  ما  كل  لتحقيق 
تهنئة  برقية  الظهراني  بعث  كما  والمواطنين.  
سمو  الركن  الفريق  الوطني  الحرس  رئيس  إلى 
خليفة،  آل  سلمان  بن  عيسى  بن  محمد  الشيخ 
تميزت  الذي  والتطور  والتضحية  بالعطاء  مشيداً 

الوطني. الحرس  به مؤسسة 

الصالح  الشورى علي صالح  ثمن رئيس مجلس   [
من  واهتمام  دعم  من  الخليجية  الرياضة  به  تحظى  ما 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  البالد  عاهل 
عيسى آل خليفة، الفتًا إلى أن استضافة مملكة البحرين 
لدورة »خليجي 21« يعكس اهتمام البحرين وحرصها 
على اإلسهام ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية على تعزيز روابط األخوة الخليجية على 
مختلف الصعد والمجاالت ومن بينها المجال الرياضي.
الملك  جاللة  برعاية  الشورى  مجلس  رئيس  وأشاد 
لحفل افتتاح الدورة، والذي كان محط إعجاب وإشادة 
والطاقات  الكوادر  جهود  بفضل  وذلك  الجميع،  من 
أسهمت  والتي  البحرين،  مملكة  تحتضنها  التي  الوطنية 
صورة،  أفضل  في  الرياضي  الحدث  هذا  إب��راز  في 

وأحسن تنظيم.

صالح  علي  الشورى  مجلس  رئيس  رفع   [
البالد  عاهل  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  الصالح 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي  خليفة 
العهد  األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  األعلى  القائد  نائب 
تأسيس  ذكرى  بمناسبة  آل خليفة،  بن حمد  سلمان 

الحرس الوطني.
برقيات  ضمن  الشورى  مجلس  رئيس  وأعرب 
تهنئة بعثها بهذه المناسبة، عن االعتزاز بالمكانة التي 
إليها الحرس الوطني بفضل توجيهات جاللة  وصل 
في  والنماء  التطوير  لمسيرة  الملك، ورعاية جاللته 
مملكة البحرين، وبفضل اإلنجازات التي تحققت حتى 
وصلت البحرين إلى مراتب دولية مرموقة، داعياً اهلل 
العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية بالخير 
والعزة على الوطن بالمزيد من التقدم واالزدهار.

تهنئة  برقية  الشورى  مجلس  رئيس  بعث  كما 
الركن  الفريق  الوطني  الحرس  رئيس  إلى  مماثلة 
سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، 
مشيداً خاللها بالجهد والعطاء الذي تم بذله من أجل 

االرتقاء المستمر بمستوى وأداء الحرس الوطني.

»خدمات الشورى« تنهي »التعطل« وتواصل مناقشة »سوق العمل«
§القضيبية - مجلس الشورى 

اجتماعها  خالل  الخدمات  لجنة  ناقشت   [
كانون  يناير/   6( األحد  أمس  المنعقد صباح 
الثاني 2013( برئاسة رئيس اللجنة، الشيخ 
بقانون  المرسوم  عبدالسالم،  عبدالرحمن 
قررت  حيث  العمل،  سوق  تنظيم  بشأن 
االجتماعات  خالل  بحثه  مواصلة  اللجنة 

المقبلة للجنة مع دعوة الجهات المعنية.
يذكر أن المرسوم استردته لجنة الخدمات 
الدور  مطلع  المجلس  جلسات  إحدى  في 
يتألف  حيث  الدراسة،  من  لمزيد  الجاري 
المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنص 
المادة األولى منه على إحالل نص البند )هـ( 
)19( لسنة  القانون رقم  )42( من  المادة  من 
نص  وقد  العمل،  سوق  تنظيم  بشأن   2006
تستقطع  أن  على  »المستبدل«  )هـ(  البند 
الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم 
المستقطع في  المبلغ  التي تحصلها، وتودع 
لإلجراءات  طبقاً  للدولة  العمومي  الحساب 
ووزارة  الهيئة  بين  عليها  االتفاق  يتم  التي 

المالية.                     
المشروعين  اللجنة  أعضاء  ناقش  كما 

المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون 
بشأن التأمين ضد التعطل، حيث قررت رفع 
تقريرها النهائي حوله لهيئة مكتب المجلس 
الجلسات  إحدى  أعمال  بجدول  ــه  إلدراج

المقبلة.
التأمين  بشأن  بقانون  المرسوم  أن  يذكر 
بقانون  المشروع  من،  يتألف  التعطل  ضد 
)األول( – فضاًل عن الديباجة – من ثالث مواد؛ 
تضمنت المادة األولى إحالل نصوص جديدة 
محل نصوص المواد )1( بنود )7،8،11( و)2( 

و)29(  و)6(  )أ،ب(  الفقرتين   )1( بند  و)3( 
و)30( من المرسوم بقانون رقم )78( لسنة 
2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية 
بإضافة فقرة أخيرة للمادة )5(، وإضافة بند 
والثالثة  منه،   )10( للمادة   )1( برقم  جديد 

تنفيذية إجرائية.
في حين يتألف المشروع بقانون )الثاني( 
مواد؛  خمس  من   – الديباجة  عن  فضاًل   –
نصوص  إحــالل  ــى  األول المادة  تضمنت 
بند ج( و)7   6( المواد  جديدة محل نصوص 

و)25(  و)18(  و)12(   )9 و)10بند  ب(  بند 
من  و)27(  والثالثة  الثانية  الفقرتين  و)27 
2006م  لسنة   )78( رقم  بقانون  المرسوم 
بشأن التأمين ضد التعطل، والثانية بإضافة 
وتضمنت  منه،   )26( للمادة  جديدة  فقرة 
المادة الثالثة حذف البند )8( من المادة )10( 
استبدال  على  الرابعة  المادة  ونصت  منه، 
بعبارة  التعطل(  ضد  )التأمين  عبارة 
والمادة  التعطل(،  ضد  االجتماعي  )الضمان 

الخامسة تنفيذية إجرائية.

»خارجية الشورى« تبحث »اتفاقية فيينا« مع الجهات المعنية

النائب المحمود يطالب الحكومة بشراء احتياجتها من المصانع المحلية
§القضيبية - مجلس النواب

المستقلين  كتلة  رئيس  نائب  تقدم   [
محمود  المالية،  اللجنة  عضو  النيابية 
الحكومة  يطالب  برغبة  باقتراح  المحمود، 
المواد  من  احتياجاتها  شراء  أولوية  بإعطاء 
البديل  توافر  حال  في  الوطنية  للمصانع 

المحلي.
اإليضاحية  المذكرة  في  المحمود  وقال 
مصانع  البحرين  في  يوجد  »إنه  لالقتراح: 
الحكومة  وتقوم  عالية  جودة  ذات  وطنية 
الدولة  في  الصناعية  المنشآت  بمساعدة 
الجمركية  الضرائب  بعض  من  باإلعفاء 
وقطع  والمعدات،  اآلالت،  من  وارداتها  على 
الغيار، والمواد الخام األولية، والمواد نصف 
الداخلة  والتغليف  التعبئة  ومواد  المصنعة، 
محددة  ضوابط  وفق  الصناعي  اإلنتاج  في 

المجلس  قرره  لما  تنفيذاً  وذلك  لإلعفاء؛ 
العام  منذ  الجمركي  التعاون  لمجلس  األعلى 

2001م«.
تمر  التي  الصعبة  الظروف  إلى  وأشار 
ما يستوجب  المصانع، وهو  بها بعض هذه 
طريق  عن  ودعمها  فيها  النظر  الدولة  من 
للحفاظ  المصانع  تلك  من  احتياجاتها  شراء 
أو  التعثر  أو  التدهور  من  ومنعها  عليها، 
االفالس، وكذلك دعم تلك الصناعات الوطنية 
لالستمرارية بثبات ودعم االقتصاد الوطني، 
معبراً أن هذا األمر سيؤدي إلى تفعيل آليات 
والقطاع  الحكومة  بين  االقتصادية  الدورة 
الحيوي  القطاع  لهذا  يحقق  بما  الخاص 
المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي 
واعد للقطاع ويعزز من مشاركته الفاعلة في 
بشكل  والمساهمة  الشاملة  التنمية  برامج 
لعام  االقتصادية  الرؤية  تحقيق  في  كبير 

.2030
وأكد أن دعم القطاع الخاص وتشجيعه من 
للمشاركة  االقتصادية  الحوافز  توفير  خالل 
في التنمية سيدفع صغار التجار للدخول في 
التجارة والصناعة بما تحتاجة الحكومة من 
مشتريات، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة 
الحكومة  سيشجع  الذي  األمر  للمواطنين، 
متعددة  صناعية  مناطق  إنشاء  على 
يساعد  ما  وهو  الخاص،  للقطاع  وتقديمها 
كفاءة  تطوير  في  الشركات  دور  تنمية  في 
الشركات  ببعض  أسوة  البحرينية  الكوادر 
مشاركة  ويمثل  الوطنية،  والمؤسسات 
تطوير  في  الحكومة  قبل  من  مباشرة  غير 
استثمارية  فرص  وخلق  الوطني  االستثمار 
على  والمحافظة  المالية،  العوائق  وإزالة 
االقتصاد  ودعم  المحلية  األمــوال  رؤوس 

الوطني.

على  الخاص  القطاع  سيشجع  كما   
االستثمار في المجالين الصناعي واإلنتاجي 
وتقليل  البحرينية  التصدير  صناعة  لدعم 
االستيراد، والتوسع في تمويل المشروعات 

الصغيرة المختلفة لصغار التجار.
وذكر المحمود: »إن اإلعفاءات من الضريبة 
األسعار  انخفاض  في  تسهم  الجمركية 
قدرتها  وزيادة  الوطنية  للمنتجات  المحلية 
على منافسة المنتجات األجنبية المستوردة، 
كما تسهم أيضاً في المنافسة إقليمياً وعالمياً 
الدولة«،  خارج  لها  المشابهة  المنتجات  مع 
مستشهداً بالمادة )10( من دستور البحرين 
التي تنص على أن »االقتصاد الوطني أساسه 
العادل  التعاون  وقوامه  االجتماعية،  العدالة 
بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه 
مرسومة،  لخطة  وفقاً  االقتصادية  التنمية 

وتحقيق الرخاء للمواطنين«.

] عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
الشورى اجتماعها أمس األحد )6 يناير/ كانون الثاني 2013( برئاسة 

رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
اجتماعها  في  االقتصادية  التنمية  مجلس  دعوة  اللجنة  وقررت 
المقبل لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين 
إلى اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )اتفاقية 

فينا 1980(.
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  اللجنة  بحثت  كما 
العقوبات في شأن جرائم القتل واإلخالل بالحياء واالعتداء على أماكن 
والسرقة  األسرار  وإفشاء  والسب  والقذف  بالسالح  والتهديد  السكن 
)المعد  الوطني،  المجلس  وإهانة  والمراباة  األمانة  واالحتيال وخيانة 
قررت  حيث  النواب(،  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في 

مواصلة النقاش في االجتماع المقبل.

اجتماع لجنة الخدمات بمجلس الشورى أمس

الشيخ خالد بن خليفة مترئسًا لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى


