القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية الثامنة عشرة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/4/16م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين:

 وقد اعتذر عن حضور الجلسةة أصةااب السةعادة النةواب :بةدر سةعود الدوسةري
(مهمة رسمية) ،حمد أحمد الكوهجي (مهمة رسمية) ،عمار سامي قمبر (مهمة
رسمية) ،الدكتور علي ماجد النعيمي ،غازي فيصل آل رحمة.
البند الثاني :التصديق على مضبطة الجلسة العادية السابعة عشرة:

 تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية السابعة عشرة دون تعديل.
البند الثالث :الرسائل الواردة حول االقتراحات برغبة:
 )1الرسالة الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص االقتراح
برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن منح تخفيض في رسوم البلدية لكل مواطن لحساب
واحد ،ومساواة العزاب والعازبات ومن في حكمهم مع بقية الفئات التي يشملها قرار
خفض الرسوم.

 تم عرض الرسالة الواردة والتعليق عليها.
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استدراك:
 )1الرسالة الواردة من لجنة الشؤون الماليةة واالقتصةادية بخصةوص طلةد تمديةد للفتةرة
المقةةررة لتقةةديم تقريةةر اللجنةةة بشةةأن مشةةرور قةةا ون رقةةم ( ) لسةةنة 2019م باعتمةةاد
الميزا يةةة العامةةة للدولةةة للسةةنتين المةةاليتين 2019م و2020م ،المرافةةل للمرسةةوم رقةةم
( )19لسنة 2019م ،لمدة أسبوعين اعتبارا من ا تهاء الفتةرة المحةددة لتقةديم التقريةر،
التي ستنقضي يوم االثنين الموافل  22أبريل 2019م.

 قةةرر المجلةةس الموافقةةة علةةى دلةةل التمديةةد لمةةدة أسةةبوعين اعتبةةارا مةةن انتهةةاء
الفتةرة الماةةددة لتقةديم التقريةةر ،التةةي ستنقضةي يةةوم االثنةين الموافةةق  22أبريةةل
2019م.
البند الرابع :األسئلة:
 )1رد معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف على السؤال المقدم من سعادة
النائد زيند عبداألمير خليل حول عدد القضايا المرفوعة من قبل ديوان الرقابة
المالية واإلدارية حول المخالفات ذات الصيغة الجنائية.

 تم عرض السؤال والتعقيل على الرد.
 )2رد سعادة وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من سعادة النائد فاطمة عباس
قاسم حول أعداد الطلبة المقيدين في سجالت المدارس الحكومية من سكنة مدينة
سلمان.

 تم تأجيل السؤال إلى جلسة مقبلة بناء على دلل سعادة النائل.
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البند الخامس :المشاريع بقوانين:
 )1تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشرور قا ون (مصاغ بناء على اقتراح بقا ون
(بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قا ون التأمين االجتماعي
الصادر بالمرسوم بقا ون رقم ( )24لسنة 1976م.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بجميع مواده وما أجري عليه
من تعديالت بصورة مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى
مجلس الشورى.
 )2تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشرور قا ون (مصاغ بناء على اقتراح بقا ون
(بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القا ون رقم ( )13لسنة
1975م ،بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بجميع مواده وما أجري عليه
من تعديالت بصورة مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى
مجلس الشورى.
 )3تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشرور قا ون (مصاغ بناء على اقتراح بقا ون
(بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قا ون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفار البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم
بقا ون رقم ( )11لسنة 1976م.
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 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بجميع مواده وما أجري عليه
من تعديالت بصورة مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى
مجلس الشورى.
 )4تقرير لجنة المرافل العامة والبيئة بخصوص مشرور قا ون بالتصديل على اتفاقية
النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،المرافل للمرسوم رقم ( )14لسنة 2019م.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون واالتفاقية المرافقة له بصورة
مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى.
 )5تقرير لجنة المرافل العامة والبيئة بخصوص مشرور قا ون (مصاغ بناء على
اقتراح بقا ون من مجلس الشورى) بتعديل المادة ( )43من قا ون إيجار العقارات
الصادر بالقا ون رقم ( )27لسنة 2014م.

 قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين
لمزيد من الدراسة بناء على دلل مقرر اللجنة سعادة النائل أحمد يوسف
الدمستاني.
 )6تقرير اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص
مشرور قا ون (مصاغان بناء على االقتراحين بقا ون (بصيغتيهما المعدلتين) من
مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قا ون الطفل الصادر بالقا ون رقم ( )37لسنة
2012م ،ومشرور قا ون بتعديل بعض أحكام قا ون الطفل الصادر بالقا ون رقم
( )37لسنة 2012م.
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 قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروعين بقانون
من حيث المبدأ واخطار الاكومة الموقرة بذلك للعلم.
البند السادس :االقتراحات برغبة:
 )1تقرير لجنة المرافل العامة والبيئة بخصوص االقتراح برغبة بشأن إ شاء جسر مشاة
يربط قرية المعامير بنظيرتها العكر الشرقية تفاديا للحوادث ،وتيسيرا للحركة
المرورية في هذه المنطقة الحساسة على شارر الشيخ جابر األحمد الصباح ،المقدم
من أصحاب السعادة النواب :عمار حسين عباس ،فاضل عباس السواد ،غازي فيصل
آل رحمة ،معصومة حسن عبدالرحيم ،أحمد يوسف األ صاري.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وإحالته إلى الاكومة.
 )2تقرير لجنة المرافل العامة والبيئة بخصوص االقتراح برغبة بشأن تطوير التقاطع
المقابل لجامع شيخان الفارسي (شارر المحزورة) ،المقدم من أصحاب السعادة
النواب :فوزية بنت عبداهلل زينل ،علي أحمد زايد ،أحمد يوسف األ صاري،
عبدالرزاق عبداهلل حطاب ،محمد إبراهيم السيسي البوعينين.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وإحالته إلى الاكومة.
 )3تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص االقتراح برغبة بشأن
إ شاء مركز شبابي في منطقة وادي السيل في المحافظة الجنوبية ،المقدم من سعادة
النائد الدكتور علي ماجد النعيمي.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وإحالته إلى الاكومة.
القرارات المختصرة – الجلسة العادية الثامنة عشرة – الفصل ( )5الدور ()1

5

بند ما يستجد من أعمال:
 )1طلد إصدار بيان إشادة من مجلس النواب حةول اسةتجابة مجلةس الةوزراء المةوقر مةع
مطالةةةد ممثلةةةي الشةةةعد بشةةةأن تطبيةةةل اإلجةةةراءات القا و يةةةة لحمايةةةة السةةةلم األهلةةةي
واالجتماعي ،المقدم من أصحاب السةعادة النةواب :محمةد إبةراهيم السيسةي البةوعينين،
عيسى يوسف الدوسري ،عبداهلل خليفة الذوادي ،سوسن محمد كمال ،عيسى عبدالجبار
الكةةوهجي ،عمةةار أحمةةد البنةةاي ،عةةادل عبةةدالرحمن العسةةومي ،محمةةد خليفةةة بوحمةةود،
زيند عبداألمير خليل ،عبداهلل إبةراهيم الدوسةري ،باسةم سةلمان المةالكي ،خالةد صةالح
بوعنل ،فاطمة عباس قاسم ،عبدالرزاق عبداهلل حطاب ،عيسى علةي القاضةي ،يوسةف
زيةةن العابةةدين زينةةل ،محمةةود مكةةي البحرا ةةي ،السةةيد فةةالح هاشةةم فةةالح ،أحمةةد يوسةةف
الدمستا ي ،محمد عيسى العباسي ،إبراهيم خالد النفيعي ،يوسف أحمةد الةذوادي ،أحمةد
محمد العامر.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج الطلل على جدول األعمال تات بند ما يستجد
من أعمال ووافق على الطلل وتكليف هيئة المكتل بإعداد البيان وإصداره.
 )2االقتةةراح برغبةةةة (بصةةةفة مسةةةتعجلة) بعةةةدم حصةةر اسةةةتفادة المةةةواطنين الةةةراغبين فةةةي
االسةةتفادة مةةن بر ةةاما مزايةةا اإلسةةكا ي بمشةةاريع المطةةورين العقةةاريين المسةةجلين لةدى
الةوزارة ،المقةةدم مةن أصةةحاب السةعادة النةةواب :عةادل عبةةدالرحمن العسةومي ،إبةةراهيم
خالد النفيعي ،باسم سلمان المالكي ،عبدالنبي سلمان أحمد ،كلثم عبدالكريم الحايكي.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الاكومة.
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 )3االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن استكمال المرافل العامة إلسكان مدينة سةلمان
"المحافظةةة الشةةمالية" ومعالجةةة بعةةض األخطةةاء فةةي بيةةوت المةةواطنين المنتفعةةين مةةن
الوحةةدات السةةكنية ،المقةةدم مةةن أصةةحاب السةةعادة النةةواب :عبةةداهلل إبةةراهيم الدوسةةري،
محمةةةد خليفةةةة بوحمةةةود ،فاطمةةةة عبةةةاس قاسةةةم ،باسةةةم سةةةلمان المةةةالكي ،أحمةةةد يوسةةةف
الدمستا ي.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الاكومة.
 )4االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن ضم األقارب من الدرجة األولى متولي رعاية
األشخاص المصابين بالتوحد الشةديد فةي تطبيةل القةرار رقةم ( )80لسةنة  2018بشةأن
شةةروط وضةةوابط مةةنح سةةاعتي الراحةةة للموظةةف أو العامةةل مةةن ذوي اإلعاقةةة أو الةةذي
يرعةةى شخصةةا ذا إعاقةةة ،المقةةدم مةةن أصةةحاب السةةعادة النةةواب :فاطمةةة عبةةاس قاسةةم،
معصةومة حسةن عبةدالرحيم ،محمةةد عيسةى العباسةي ،فوزيةة بنةةت عبةداهلل زينةل ،علةةي
أحمد زايد.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الاكومة.
 )5االقتةةراح برغبةةة (بصةةفة مسةةتعجلة) حةةول حصةةر متضةةرري األمطةةار األخيةةرة التةةي
شهدتها مملكة البحرين على أن يتم تعويضهم تعويضا عادال قبل حلول شةهر رمضةان
المبةةار  ،المقةةدم مةةن أصةةحاب السةةعادة النةةواب :عةةادل عبةةدالرحمن العسةةومي ،باسةةم
سةةةلمان المةةةالكي ،محمةةةد خليفةةةة بوحمةةةود ،عبةةةداهلل إبةةةراهيم الدوسةةةري ،محمةةةود مكةةةي
البحرا ي.
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 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الاكومة.
 )6االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن مساواة أقسةاط اال تفةار مةن الوحةدات السةكنية
في مجمع ( )909بنفس قيمة أقساط الوحدات السكنية في مشةرور الحنينيةة اإلسةكا ي،
المقةةدم مةةن أصةةحاب السةةعادة النةةواب :محمةةد إبةةراهيم السيسةةي البةةوعينين ،عمةةار أحمةد
البناي ،أحمد صباح السلوم ،زيند عبداألمير خليل ،فاضل عباس السواد.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تات بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الاكومة.
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