القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية الثانية عشرة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/3/5م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين.

 وقد اعتذر عن عدم حضور الجلسة أصحاب السعادة النواب :علي أحمدد
زايددد (مهمددة رسددمية أحمددد صددباس السددلوم (مهمددة رسددمية فاطمددة
عباس قاسم (مهمة رسمية عبداهلل خليفة الذوادي (مهمة رسمية .
البند الثاني :التصديق على مضابط الجلسات.
 )1مضبطة الجلسة العادية العاشـرة.

 تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية العاشرة دون تعديل.
 )2مضبطة الجلسة العادية الحادية عشرة.

 تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية الحادية عشرة دون تعديل.
البند الثالث :اإلخطارات.
 )1إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر ،بخصوص
ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشررو قرانون (مصرا باراع علرى اقترراا بقرانون
مررن مجلررس الارروا ) بتعررديل المررادة ( )5مررن القررانون رق ر ( )74لسرراة 2006م بشررأن
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رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ،التي أحيلت مر المشررو إلرى لجارة الخردمات بصرفة
أصلية وإلى لجاة الشؤون التشريعية والقانونية إلبداع المالحظات.

 تم إخطار المجلس.
البند الرابع :الرسائل الواردة.
 )1الرسالة الواردة من سعادة الاائب عبدالرزاق عبداهلل حطا

بشأن طلب انضمامه إلى

عضوية لجاة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في
القطاعين العام والخاص.

 تمت الموافقة على انضمام سعادة النائب عبدالرزاق عبدداهلل حطداب إلدى
عضددوية لجنددة التحقيددق البرلمانيددة بشددين عدددم قيددام الجهددات المختصددة
ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
 )2الرسالة الواردة من سعادة الاائرب السريد فرالا هاشر فرالا بشرأن طلرب انضرمامه إلرى
عضوية لجاة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيرام الجهرات المختصرة ببحرنرة الوظرائف
في القطاعين العام والخاص.

 تمت الموافقدة علدى انضدمام سدعادة النائدب السديد فدالس شاشدم فدالس إلدى
عضددوية لجنددة التحقيددق البرلمانيددة بشددين عدددم قيددام الجهددات المختصددة
ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
البند الخامس :األسئلة.
 )1رد معررالي وزيررر الماليررة وا قتصرراد الرروطاي علررى السررؤا المقرردم مررن سررعادة الاائررب
محمود مكري البحرانري حرو تشركيل الجهراز اإلدارا الخراص بترولي تطبيرق

رريبة

القيمة المضافة.
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 تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
 )2رد سعادة وزير العمل والتامية ا جتماعية على السؤا المقدم من سعادة الاائب السيد
فالا هاش فالا حو عدد الشركات التي ل تفِ بدف أجرور العراملين لرديها أو بعر
ماه في مواعيدها المقررة.

 تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
 )3رد سررعادة وزيررر العمررل والتاميررة ا جتماعيررة علررى السررؤا المقرردم مررن سررعادة الاائررب
عبدالابي سلمان أحمد حو الاسبة الحقيقية للبطالة في البحرين.

 تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
 )4رد سررعادة وزيررر شررؤون مجلسرري الشررورى والارروا علررى السررؤا المقرردم مررن سررعادة
الاائب عاد عبدالرحمن العسومي حو عدد ونسبة المتقاعدين حسب السن فري نظرام
التقاعد ا ختيارا.

 تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
البند السادس :المراسيم بقوانين.
 )1تقرير لجاة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رق ( )60لساة
2018م بتعديل بع

أحكام القانون رق ( )60لساة 2006م ،بشأن إعادة تاظي

هيئة التشري واإلفتاع القانوني.

 قدددرر المجلدددس الموافقدددة علدددى المرسدددوم بقدددانون وإحالتدددم إلدددى مجلدددس
الشورى.
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البند السابع :المشاريع بقوانين.
 )1تقرير لجاة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشرو قانون (مصا
بااع على اقتراا بقانون من مجلس الاوا ) بإ افة باد جديد للفقرة ( ) من المادة
( )24من القانون رق ( )19لساة 2006م ،بشأن تاظي سوق العمل.

قرر المجلس التمسك بقراره السابق وإعادة المشروع بقانون إلى
مجلس الشورى للنظر فيم.
البند الثامن :االقتراحات برغبة.
)1

تقرير لجاة المرافق العامة والبيئة بخصوص ا قتراا برغبة بشأن قيام الحكومة
الموقرة بإنشاع محطة مركزية للاقل البرا تعمل بطريقة المطارات للتاقل بين الدو ،
المقدم من أصحا

السعادة الاوا  :أحمد يوسف الدمستاني ،أحمد صباا السلوم،

محمد خليفة بوحمود ،زياب عبداألمير خليل ،عبداهلل خليفة الذوادا.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراس برغبة وإحالتم إلى الحكومة.
)2

تقرير اللجاة الاوعية الدائمة للشبا

والريا ة بخصوص ا قتراا برغبة بشأن

تسمية إحدى الماشآت الريا ية باس المغفور له الكابتن األستاذ جاس سلمان
المعاودة ،المقدم من أصحا السعادة الاوا  :غازا فيصل آ رحمة ،محمد إبراهي
السيسي البوعياين ،أحمد صباا السلوم ،عمار أحمد البااا ،خالد صالح بوعاق.

 قرر المجلس الموافقة على إعادة االقتراس برغبة إلدى اللجندة لمديدد مدن
الدراسددة بندداء علددى طلددب رئدديس اللجنددة سددعادة النائددب عبددداهلل إبددراشيم
الدوسري.
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بند ما يستجد من أعمال:
 )1ا قتراا برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إيقاف برنامج مزايا واعتمراد البرنرامج السرابق،
المقرردم مررن أصررحا السررعادة الارروا  :زياررب عبررداألمير خليررل ،حمررد أحمررد الكرروهجي،
الدكتور هشام أحمد العشيرا ،عمار سامي قمبر ،عيسى علي القا ي.

 قددرر المجلددس الموافقددة علددى إدرار االقتددراس برغبددة (بصددفة مسددتعجلة
على جدول األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وتيجيل مناقشدتم لمددة
أسبوع واحد بناءً على طلب الحكومة.
 )2ا قتراا برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تقدي الحكومة لخطرة تردريب وتأهيرل بحرريايين
وإحاللهر مكرران العمالررة األجابيررة فرري جمير القطاعررات الحكوميررة باسرربة  90فرري المائررة
خال أرب ساوات ،المقدم مرن أصرحا السرعادة الاروا  :عراد عبردالرحمن العسرومي،
عبررداهلل إبررراهي الدوسرررا ،خالررد صررالح بوعاررق ،يوسررف أحمررد الررذوادا ،عمررار أحمررد
البااا.

 قددرر المجلددس الموافقددة علددى إدرار االقتددراس برغبددة (بصددفة مسددتعجلة
على جدول األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال وإحالتم إلى الحكومة.
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