القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية الثالثة عشرة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/3/12م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين.

 وقد اعتذر عن عدم حضور الجلسة أصحااب السحعادة النحواب :عبحدالنبي سحلما
أحمد (مهمة رسمية) ،باسم سلما المالكي (مهمحة رسحمية) ،عحادل عبحدالرحمن
العسومي (مهمة رسحمية) ،علحي مامحد حسحااقي (مهمحة رسحمية) ،عمحار سحامي
قمبر.
البند الثاني :التصديق على مضبطة الجلسة العادية الثانية عشرة.

 تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية الثانية عشرة بطلب تعديل محن صحاحب
السعادة النائب مامود مكي الباراني.
استدراك.
 )1عرررا الرلررالة الررماردة بررل مررالم السررمم المل ررو راررال بجلررل الررم را المررم ر
بخصررمم بشرررون ررا م بتعررديل بعررك مل رران ررا م ا

رررا ات الجناااررة الصررادر

بالمرلرررمن بقرررا م ر ررر ( )46لسرررنة 2002ن ،المرافرررل للمرلرررمن ر ررر ( )21لسرررنة
2019ن ،على المجلل للنظر فو إلالتهرا بر المشررون إلرى لجنرة الشروو الخار ارة
والدفان واألبل المطنو بصفة مملاة وإلى لجنة الشروو التشرريعاة والقا م ارة بردا
الماللظات.

 قرر المجلس الموافقة على ححالة المشروع بقانو حلى اللجا المختصة.
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 )2عرررا الرلررالة الررماردة بررل مررالم السررمم المل ررو راررال بجلررل الررم را المررم ر
بخصمم بشرون ا م بإمردار را م العدالرة ا مراللاة للطفراا ولمرايته برل
لم المعابلة ،المرافرل للمرلرمن ر ر ( )20لسرنة 2019ن ،علرى المجلرل للنظرر فرو
إلالتها بر المشررون إلرى اللجنرة النمعارة الداامرة للمررمة والةفرل بصرفة ممرلاة وإلرى
لجنة الشوو التشريعاة والقا م اة بدا الماللظات.

 قرر المجلس الموافقة على ححالة المشروع بقانو حلى اللجا المختصة.
 )3إخةار المجلل بالرلالة الماردة بل مرالم السرمم المل رو رارال بجلرل الرم را
المرم ر بخصرمم بشررون ررا م باعتمراد المااا ارة العابررة للدولرة للسرنتال المررالاتال
2019ن و2020ن ،المرافررل للمرلرررمن ر ررر ( )19لسرررنة 2019ن ،والترررو ملالررر بررر
المشرررون إلررى لجنررة الشرروو المالاررة واي تصررادية بصررفة ممررلاة وإلررى لجنررة الشرروو
التشريعاة والقا م اة بدا الماللظات.
 )4إخةار المجلل بالرلالة الرماردة برل مرالم السرمم المل رو رارال بجلرل الرم را
المررم ر بخصررمم بشرررون ررا م بتعررديل بعررك مل رران المرلررمن بقررا م ر ر ()78
لسنة 2006ن بشأ التأبال ضد التعةل ،المرافل للمرلمن ر ( )18لسرنة 2019ن ،
والتررو ملال ر ب ر المشرررون إلررى لجنررة الخرردبات بصررفة ممررلاة وإلررى لجنررة الشرروو
التشريعاة والقا م اة بدا الماللظات.

 )5إخةررار المجلررل بالرلررالة الررماردة بررل لررعادة و يررر ورروو بجلسررو الشررمر
والنماب ،والمرفل بها خةاب لعادة و ير ووو الشباب والرياضرة ،المتضرمل
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اعتذاره عرل عردن لضرمر لسرة المجلرل الترو لرتعقد يرمن الثالمرا الممافرل 12
بارس 2019ن.
 تم حخطار المجلس.
 )6عرررا الرلررالة الررماردة بررل لررعادة النااررم عمررار لسررال عبرراس بشررأ طلررم
ا سحابه بل عضمية لجنة التحقارل البرلما ارة بشرأ عردن اران الجهرات المختصرة
ببحر ة المظااف فو القةاعال العان والخام.
 قرر المجلس الموافقة على طلب انسااب سعادة النائب عمار حسين عبحا محن
عضححوية لجنححة التاقيححق البرلمانيححة بشححم عححدم قيححام الجهححات المختصححة ببارنححة
الوظائف في القطاعين العام والخاص.
 )7عرررا الرلررالة الررماردة بررل لررعادة النااررم فاضررل عبرراس السررماد بشررأ طلررم
ا سحابه بل عضمية لجنة التحقارل البرلما ارة بشرأ عردن اران الجهرات المختصرة
ببحر ة المظااف فو القةاعال العان والخام.
 قرر المجلس الموافقة على طلب انسااب سعادة النائب فاضل عبا السواد من
عضححوية لجنححة التاقيححق البرلمانيححة بشححم عححدم قيححام الجهححات المختصححة ببارنححة
الوظائف في القطاعين العام والخاص.
 )8عرا الرلالة الماردة بل لعادة الناام بعصمبة لسل عبدالرلا بشرأ طلرم
ا سحابها بل عضمية لجنة التحقال البرلما اة بشرأ عردن اران الجهرات المختصرة
ببحر ة المظااف فو القةاعال العان والخام.
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 قحححرر المجلحححس الموافقحححة علحححى طلحححب انسحححااب سحححعادة النائحححب معصحححومة حسحححن
عبحححدالرحيم محححن عضحححوية لجنحححة التاقيحححق البرلمانيحححة بشحححم عحححدم قيحححام الجهحححات
المختصة ببارنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.
البند الثالث :األسئلة:
 )1رد لعادة و ير األورااا ووروو البلرديات والتخةراع العمرا رو علرى السرواا المقردن
بررل لررعادة النااررم ملمررد يملررف األ صررارر لررما عرردد الرررخ

النافررذة الممنملررة

للشركات الخامة بالتخراج الرباا بل البر ،وبا هو كماات الرباا والصخمر التو
تستخرج لنميا بل البر؟

 تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
 )2رد لعادة و ير ووو ال هربا والما على السواا المقدن بل لعادة الناام عاسى
عبدالجبار ال مهجو لما بجممن فماتار ال هربا والما على الم ارات والهائات
والمولسات والمجالل الح مباة والشركات التو تمتلك الح مبة فاها ملهما وهريا.

 تم عرض السؤال واالكتفاء بالرد الكتابي.
 )3رد لعادة و ير ووو الشباب والرياضة على السواا المقدن بل لعادة الناام بحمد
إبراها الساسو البمعانال لما خةع وبشاري الم ارة الماب إ شااها فو الداارة
الثابنة بل المحافظة الجنمباة (بل لنة 2019ن لتى 2022ن).

 تم تمجيل السؤال حلى جلسة مقبلة العتذار سعادة الوزير عن الاضور.
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البند الرابع :المراسيم بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشوو المالاة واي تصادية بخصمم المرلمن بقا م ر ( )52لسنة
2018ن بتعديل بعك مل ان المرلمن بقا م ر ( )27لسنة 2015ن بشأ السجل
التجارر.

 قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانو وححالته حلى مجلس الشورى.
 )2تقرير لجنة الشوو المالاة واي تصادية بخصمم المرلمن بقا م ر ( )53لسنة
2018ن بتعديل بعك مل ان ا م الشركات التجارية الصادر بالمرلمن بقا م ر
( )21لسنة 2001ن.

 قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانو وححالته حلى مجلس الشورى.
 )3تقرير لجنة الشوو المالاة واي تصادية بخصمم المرلمن بقا م ر ( )55لسنة
2018ن بشأ السجالت ا ل ترو اة القابلة للتداوا.

 قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانو وححالته حلى مجلس الشورى.
البند الخامس :المشاريع بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشوو التشريعاة والقا م اة بخصمم بشرون ا م (بصاغ بنا على
ا تراح بقا م

(بصااته المعدلة) بل بجلل النماب) بتعديل المادة ( )130بل

المرلمن بقا م ر ( )54لسنة 2002ن بشأ الالاحة الداخلاة لمجلل النماب.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانو بجميع مواده وما أجري عليه
من تعديالت بصورة مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وححالته حلى
مجلس الشورى.
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 )2تقرير لجنة الشوو المالاة واي تصادية (المعدا) بشأ

رار بجلل الشمر

بخصمم بشرون ا م (بصاغ بنا على ا تراح بقا م (بصااته المعدلة) بل
بجلل النماب) بتعديل المادة ( )10بل المرلمن بقا م ر

( )39لسنة 2002ن

بشأ المااا اة العابة.

قرر المجلس الموافقة على حعادة المشروع بقانو حلى اللجنة لمزيد من
الدراسة لمدة أسبوعين ،بناء على طلب مقرر اللجنة سعادة النائب مامود
مكي الباراني.
البند الساد  :االقتراحات برغبة:
 )1تقرير لجنة المرافل العابة والبائة بخصمم اي تراح برغبة بشأ إدراج تةمير
بجم ( 1056الجديد) بمنةقة الايق ضمل خةع الح مبة بسفلتة الشمارن وتعديل
األرمفة بالةمب األلمر (ا ترلمك) والشمارن الداخلاة وإ شا وب تو الصرف
الصحو وتصريف األبةار وكذلك تركام معمدة ا ارة ،المقدن بل لعادة الناام
بدر لعمد الدولرر.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وححالته حلى الاكومة.
 )2تقرير لجنة المرافل العابة والبائة بخصمم اي تراح برغبة بشأ

اان الح مبة

المم رة بإعادة تخةاع لمق الرفان المركار وتةميره وفل النظ الحديثة وبما
يحفظ الهمية البحريناة األمالة على غرار با ت ب لمق المحرق المركار ،لما
لذلك بل ممر فو تنشاع الحركة التجارية بالسمق ،المقدن بل ممحاب السعادة النماب:
فم ية بن

عبداهلل ينل ،ملمد بحمد العابر ،عبدالر اق عبداهلل لةاب ،علو با د

النعامو ،بحمد إبراها الساسو البمعانال.
القرارات المختصرة – الجلسة العادية الثالثة عشرة – الفصل ( )5الدور ()1

6

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وححالته حلى الاكومة.
البند السابع :االقتراحات برغبة بصفة مستعجلة:
 )1اي تررراح برغبررة (بصررفة بسررتعجلة) بشررأ إيقرراف بر رراب باايررا واعتمرراد البر رراب
السررابل ،المقرردن بررل ممررحاب السررعادة النررماب :ينررم عبررداألبار خلاررل ،لمررد ملمررد
ال مهجو ،الدكتمر هشان ملمد العشرارر ،عمرار لرابو مبرر ،عاسرى علرو القاضرو.
(مدرج اي تراح على الجلسة العادية الثا اة عشرة التو عقدت يرمن الثالمرا الممافرل 5
بارس 2019ن ،وت تأ اله لمدة ملبمن والد بنا على طلم الح مبة).

 قححرر المجلححس الموافقححة علححى االقتححراح برغبححة (بصححفة مسححتعجلة) وححالتححه حلححى
الاكومة.
بند ما يستجد من أعمال:
 )1اي تررراح برغبررة (بصررفة بسررتعجلة) بشررأ لرررعة تفعاررل رررار بررن لرراعتو رالررة
للممظررف مو العابررل بررل عور ا عا ررة مو الررذر يرعررى وخص راذ عا إعا ررة ،المقرردن بررل
ممررحاب السررعادة النررماب :بعصررمبة لسررل عبرردالرلا  ،يملررف يررل العابررديل ينررل،
ملمد يملف األ صارر ،الدكتمر هشان ملمد العشارر ،عاسى علو القاضو.

 قرر المجلس الموافقة على حدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال وححالته حلى الاكومة.
 )2اي تراح برغبة (بصرفة بسرتعجلة) بشرأ

يرادة بخصر

ا عا رة الشرهرر إلرى 200

دينررار ،المقرردن بررل ممررحاب السررعادة النررماب :بحمررد خلافررة بملمررمد ،ملمررد يملررف
األ صارر ،علو ملمد ايد ،بعصمبة لسل عبدالرلا  ،عبدالر اق عبداهلل لةاب.
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 قرر المجلس الموافقة على حدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال وححالته حلى الاكومة.
 )3اي تراح برغبرة (بصرفة بسرتعجلة) بشرأ إلارا تنظرا إمردار تصرري مرالم عمرل
(عابل برر ) ،المقردن برل ممرحاب السرعادة النرماب :بحمرد عاسرى العبالرو ،الردكتمر
هشان ملمد العشارر ،كلث عبدال ري الحاي و ،فاطمة عباس ال  ،عمار ملمد البنار.

 قرر المجلس الموافقة على حدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال وححالته حلى الاكومة.
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