القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية العشرين
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/4/30م

البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين:

 وقد اعتذر عن حضور الجلسة صاحبا السعادة النائبان :ممدوح عباس الصاال ،
يوسف أحمد الذوادي.
البند الثاني :التصديق على مضبطة الجلسة العادية التاسعة عشرة:

 تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية التاسعة عشرة دون تعديل.
البند الثالث :اإلخطارات:
 )1إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر،
بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تخصيص نسبة  %50من سواحل الجزر
االستثمارية كسواحل عامة ،التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة
والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلبداء المالحظات.

 تم إخطار المجلس.

القرارات المختصرة – الجلسة العادية العشرون – الفصل ( )5الدور ()1

1

استدراك:
 )1الرسااائل الااواردة ماان :لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة ،ولجنااة الشااؤون الماليااة
واالقتصااادية ،ولجنااة الشااؤون الخارويااة والاادفاع وانماان الااولني ،ولجنااة الخاادمات،
ولجنااة المرافااق العامااة والبيئااة ،بخصااوص للااد تمديااد متفاارر للفتاارة المقااررة لتقااديم
التقاارير حااوع بعااو الموالاايع الميالااة إليهااا ،وذلا لماادة أربعااة أسااابيع اعتبااارا ماان
تاريخ الموافقة على الطلد.

 قرر المجلس الموافقة على طلبات التمديد لمدة أربعة أسابيع اعتبارا مان تااريخ
الموافقة على الطلب.
 )2الرسااائل الااواردة ماان :لجنااة الشااؤون الماليااة واالقتصااادية ،ولجنااة الخاادمات ،ولجن اة
المرافااق العامااة والبيئااة ،بخصااوص للااد تمديااد الفتاارة المقااررة لتقااديم التقااارير حاوع
بعو المواليع المعاادة مان ولساات المجلاس ،وذلا لمادة أربعاة أساابيع اعتباارا مان
تاريخ الموافقة على الطلد.

 قرر المجلس الموافقة على طلبات التمديد لمدة أربعة أسابيع اعتبارا مان تااريخ
الموافقة على الطلب.
 )3إخطار المجلس بالرسالة الواردة من ساعادة وييار واؤون مجلساي الشاورى والناواب،
والمرفق بها خطاب سعادة ويير التربية والتعليم المتضمن اعتذاره عان عادح حضاور
الجلسة.

 تم إخطار المجلس.
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البند الرابع :األسئلة:
 )1رد سعادة ويير وؤون الشباب والريالة على السؤاع المقدح من سعادة النائد أحمد
يوسف الدمستاني حوع ووود أي مشاريع لتطوير مركز دمستان الثقافي والريالي.

 تم عرض السؤال والتعقيب على الرد.
 )2رد سعادة ويير التربية والتعليم على السؤاع المقدح من سعادة النائد فالمة عباس
قاسم حوع أعداد الطلبة المقيدين في سجالت المدارس اليفومية من سفنة مدينة
سلمان.

 تم تأجيل السؤال إلى جلسة مقبلة العتذار سعادة الوزير عن الحضور.
 )3رد سعادة ويير التربية والتعليم على السؤاع المقدح من سعادة النائد خالد صالح بوعنق
حوع خطط الويارة إلنشاء مدارس وديدة في منطقة قاللي (الدائرة الخامسة من ميافظة
الميرق).

 تم تأجيل السؤال إلى جلسة مقبلة العتذار سعادة الوزير عن الحضور.
 )4رد سعادة ويير التربية والتعليم على السؤاع المقدح من سعادة النائد كلثم عبدالفريم
اليايفي حوع خطة الويارة لسد النقص بعد التقاعد االختياري.

 تم تأجيل السؤال إلى جلسة مقبلة العتذار سعادة الوزير عن الحضور.
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البند الخامس :المراسيم بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشؤون الخاروية والدفاع وانمن الولني بخصوص المرسوح بقانون
رقم ( )57لسنة 2018ح ،بتعديل بعو أحفاح المرسوح بقانون رقم ( )4لسنة
2001ح ،بشأن حظر ومفافية غسل انمواع وتمويل اإلرهاب.

 قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
البند السادس :المشاريع بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبداع المادة انولى من
المرسوح بقانون رقم ( )2لسنة 2001ح ،بشأن تمل غير البيرينيين للعقارات المبنية
وانرالي.

 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 الشؤون المالية واالقتصادية (المعدع) بشأن قرار مجلس الشورى
بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من
مجلس النواب) بتعديل المادة ( )10من المرسوح بقانون رقم ( )39لسنة 2002ح،
بشأن الميزانية العامة.
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 قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين
لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة سعادة النائب علي محمد
اسحاقي.
 )3تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة الخامسة
من القانون رقم ( )27لسنة 2005ح ،بشأن التعليم.

قرر المجلس التمسك بقراره السابق وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس
الشورى مرة ثانية للنظر فيه.
 )4تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على االنضماح
إلى اتفاقية المسئولية الدولية عن انلرار التي تيدثها انوساح الفضائية ،المرافق
للمرسوح رقم ( )54لسنة 2018ح.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون واالتفاقية المرافقة له بصورة
مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى.
 )5تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية
بين حفومة مملفة البيرين وحفومة المملفة العربية السعودية في مجاع خدمات النقل
الجوي ،المرافق للمرسوح رقم ( )12لسنة 2019ح.

 قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون واالتفاقية المرافقة له بصورة
مستعجلة وبصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى.
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البند السابع :االقتراحات برغبة:
 )1تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قياح
اليفومة بدراسة مولوع الطلبة البيرينيين الياصلين على وهادات وامعية من
ومهورية الصين ولم يتم معادلتها في مملفة البيرين وإيجاد اليلوع الاليمة ،المقدح
من أصياب السعادة النواب :أحمد صباح السلوح ،علي ميمد إسياقي ،الدكتور هشاح
أحمد العشيري ،حمد أحمد الفوهجي ،فالل عباس السواد.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
 )2تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح برغبة بشأن إنشاء أماكن مخصصة
للتدخين في وميع الويارات والمؤسسات اليفومية والمباني التابعة لها ،المقدح من
أصياب السعادة النواب :أحمد يوسف اننصاري ،ميمد خليفة بوحمود ،عبدالرياق
عبدهللا حطاب ،عيسى يوسف الدوسري ،إبراهيم خالد النفيعي.

 قرر المجلس الموافقة على االقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
 )3تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراحين برغبة (بصيغتهما المعدلة)
بشأن قياح ويارة الفهرباء والماء بالنظر في ييادة اليد انقصى للمدة الزمنية
للمتأخرات المالية المسقطة عن فواتير انسر ذات الدخل الميدود التي يتوفى عائلها،
المقدمين من أصياب السعادة النواب :عيسى علي القالي ،ييند عبدانمير خليل،
حمد أحمد الفوهجي ،عمار سامي قمبر ،الدكتور هشاح أحمد العشيري ،أحمد صباح
السلوح.
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 قرر المجلس الموافقة على إعادة االقتراحين برغبة إلاى اللجناة لمادة أسابوعين
لمزيااد ماان الدراسااة بناااء علااى طلااب مقاارر اللجنااة سااعادة النائااب أحمااد يوسااف
الدمستاني.
بند ما يستجد من أعمال:
 )1للااد إصاادار بيااان باارفو واحتجااا واسااتنفار مجلااس النااواب للبيااان الصااادر ماان
"مقتدى الصدر" والذي يمثل إساءة مرفولة لمملفة البيرين وقيادتها ،ويعد تادخالً
ساااافرا ً فاااي وااائونها الداخلياااة ،المقااادح مااان أصاااياب الساااعادة الناااواب :حماااد أحماااد
الفوهجي ،ميمد خليفة بوحماود ،باسام سالمان الماالفي ،خالاد صاالح بوعناق ،أحماد
ميماااد العاااامر ،الااادكتور علاااي ماواااد النعيماااي ،ميماااد عيساااى العباساااي ،عاااادع
عباادالرحمن العسااومي ،غااايي فيصاال ع رحمااة ،عمااار سااامي قمباار ،علااي ميمااد
إسياقي.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج الطلب على جدول األعمال تحت بند ما يستجد
من أعمال ووافق على الطلب وتكليف هيئة المكتب بإعداد البيان وإصداره.
 )2اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إيقاف قسط قرض االستبداع للمتقاعدين لمادة
وااهر واحااد (وااهر رمضااان) ،المقاادح ماان أصااياب السااعادة النااواب :عباادهللا خليفااة
الذوادي ،باسم سلمان المالفي ،أحمد يوسف االنصاري ،خالد صالح بوعناق ،ميماد
خليفااة بوحمااود ،واالقتاااراح برغبااة (بصاافة مساااتعجلة) بشااأن التأوياال انختيااااري
لالقسااال واالسااتقطاعات اليفوميااة علااى المااوالنين (القااروض اإلساافانية ،قااروض
االسااتبداع والتقاعااد) ،المقاادح ماان أصااياب السااعادة النااواب :ميمااد إبااراهيم السيسااي
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البااوعينين ،عيسااى يوسااف الدوسااري ،عباادالرياق عباادهللا حطاااب ،ميمااد عيسااى
العباسي ،أحمد يوسف اننصاري .

 قرر المجلس الموافقة على دمج وإدراج االقتراحين برغبة (بصفة مستعجلة)
على جدول األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
 )3اقتراح برغبة (بصفة االستعجاع) بإعفاء متضرري تجمع مياه االمطاار مان القساط
المستيق والمساتقطع مان قبال ويارة اإلسافان لمادة سانة فاي ومياع مشااريع ويارة
اإلسافان فاي كافاة مناالق الميافظاات انرباع والمشااريع التابعاة لاويارة اإلسافان،
المقاادح ماان أصااياب السااعادة النااواب :أحمااد صااباح الساالوح ،حمااد أحمااد الفااوهجي،
ييند عبدانمير خليل ،أحمد ميمد العامر ،عمار سامي قمبر.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة االستعجال) على
جدول األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الحكومة.
 )4اقتراح برغبة (بصفة االستعجاع) بمساواة المآتم واليسينيات بدور العبادة في تيمل
التفلفة الفهربائية ،المقدح من أصياب السعادة الناواب :أحماد صاباح السالوح ،ييناد
عبدانمير خليل ،الدكتور هشاح أحمد العشايري ،فالال عبااس الساواد ،علاي ميماد
اسياقي.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة االستعجال) على
جدول األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الحكومة.
 )5اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تغيير الدواح الرسمي خالع وهر رمضان في
الااويارات والهيئااات اليفوميااة ليفااون ماان الساااعة الثامنااة والنصااف صااباحا ً وحتااى
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الساعة الواحدة ظهاراً ،المقادح مان أصاياب الساعادة الناواب :باسام سالمان الماالفي،
عباادهللا خليفااة الااذوادي ،ميمااد خليفااة بوحمااود ،خالااد صااالح بوعنااق ،حمااد أحمااد
الفوهجي.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) على جدول
األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الحكومة.
 )6اقتراح برغبة (بصفة االستعجاع) بشأن تدريس لغاة اإلواارة كماادة اختيارياة لطلباة
المدارس ،المقدح من أصياب السعادة الناواب :معصاومة حسان عبادالرحيم ،فالماة
عباس قاسم ،ميمد خليفة بوحمود ،أحمد يوسف اننصاري ،عبدهللا خليفة الذوادي.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة االستعجال) على
جدول األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الحكومة.
 )7اقتراح برغباة (بصافة االساتعجاع) بصارف عيدياة قادرها ( )500ديناار لفال أسارة
بيرينية بمناسابة حلاوع عياد الفطار المباارم ،المقادح مان أصاياب الساعادة الناواب:
عمااار سااامي قمباار ،يينااد عباادانمير خلياال ،حمااد أحمااد الفااوهجي ،أحمااد صااباح
السلوح ،فالل عباس السواد.

 قرر المجلس الموافقة على إدراج االقتراح برغبة (بصفة االستعجال) على
جدول األعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ،وقرر إحالته إلى الحكومة.
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