القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية التاسعة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/2/12م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين.

 وقد اعتذر عن عدم حضور الجلسة أصحاب السعادة النواب :حمدد أحمدد
الكوهجي (مهمة رسمية) ،عادل عبدالرحمن العسومي (مهمة رسدمية)،
ممدوح عباس الصالح (مهمة رسمية).
البند الثاني :التصديق على مضبطة الجلسة العادية الثامنة.

 تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية الثامنة دون تعديل.
البند الثالث :المراسيم بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ،بشأن المرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )7لسنة
1987م.

 قدددرر المجلدددس الموافقدددة علدددى المرسدددوم بقدددانون وىحالتددد ىلدددى مجلدددس
الشورى.
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البند الرابع :المشاريع بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية (التكميلي) ،بخصوص مشروع قانون رقم
( ) لسنة (

) بشأن حظر الفوائد الربوية ،المصاغ بناء على اقتراح بقانون من

مجلس النواب ،والذي لم يبت فيه المجلس خالل الفصل التشريعي الرابع.

 قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بمشروع القانون.
 )2تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة ،بخصوص االكتفاء بما انتهت إليه اللجنة في
الفصل التشريعي الرابع بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون
(بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء.

 قرر المجلس بعد ىعادة المداولة في المبادئ واألسس رفض
المشروع بقانون من حيث المبدأ بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة
االستعجال وىحالت ىلى مجلس الشورى.
 )3تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) ،بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء
على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال المادة ( )7من
المرسوم بقانون رقم ( )20لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة
البحرية.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية في ذات
الجلسة بصفة االستعجال وىحالت ىلى مجلس الشورى.
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بند ما يستجد من أعمال:
 )1طلب إصدار بيان بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لميثاق العمل الوطني ،المقدم من
أصحاب السعادة النواب :معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل ،بدر سعود الدوسري،
علي محمد إسحاقي ،فاضل عباس السواد ،محمود مكي البحراني ،أحمد يوسف
األنصاري ،عبداهلل خليفة الذوادي ،باسم سلمان المالكي ،إبراهيم خالد النفيعي ،محمد
خليفة بوحمود ،عبداهلل إبراهيم الدوسري ،معصومة حسن عبدالرحيم ،علي أحمد زايد،
عيسى يوسف الدوسري ،زينب عبد األمير خليل ،السيد فالح هاشم فالح ،فاطمة عباس
قاسم ،عمار أحمد البناي ،محمد عيسى العباسي ،أحمد يوسف الدمستاني ،علي ماجد
النعيمي.

 قرر المجلس الموافقة على ىدراج الطلد علدى جددول األعمدال تحدد بندد
ما يستجد من أعمال ووافق على طل ىصدار البيان.
 )2االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف الباعة األجانب الجائلين أمام تقاطعات
الشوارع ودور العبادة والطرقات العامة ،المقدم من أصحاب السعادة النواب :أحمد
صباح السلوم ،عمار سامي قمبر ،أحمد يوسف الدمستاني ،زينب عبداألمير خليل،
علي محمد إسحاقي.

 قددرر المجلددس الموافقددة علددى ىدراج االقتددراح بر بددة (بصددفة مسددتعجلة)
على جدول األعمال وىحالتد ىلدى لجندة المرافدق العامدة والبي دة لدراسدت
وتقديم تقرير بشأن .
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 )3االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن السماح للموظفين المدرجين ضمن التقاعد
االختياري من االنسحاب من التقاعد االختياري ،المقدم من أصحاب السعادة النواب:
عبداهلل إبراهيم الدوسري ،السيد فالح هاشم فالح ،أحمد يوسف الدمستاني ،فاطمة
عباس قاسم ،محمد عيسى العباسي.

 قددرر المجلددس الموافقددة علددى ىدراج االقتددراح بر بددة (بصددفة مسددتعجلة)
على جدول األعمال وىحالت ىلى الحكومة.
 )4االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن عدم المساس بمكافآت العاملين في مراكز
تحفيظ القرآن الكريم ،المقدم من أصحاب السعادة النواب :محمد خليفة بوحمود ،أحمد
يوسف األنصاري ،معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل ،محمد إبراهيم السيسي
البوعينين ،باسم سلمان المالكي.

 قددرر المجلددس الموافقددة علددى ىدراج االقتددراح بر بددة (بصددفة مسددتعجلة)
على جدول األعمال وىحالت ىلى الحكومة.
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