القرارات المختصرة الصادرة عن جلسة مجلس النواب العادية الحادية والعشرين
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي الخامس
الثالثاء الموافق 2019/5/7م
البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين:

 وقدددد اعتدددذر عدددن سةدددور الجلسدددة صددداسبا السدددعادة النائبدددا  :عبدددداب اهدددرا
الدوسري ،معصومة سسن عبدالرس .
البند الثاني :التصديق على مةبطة الجلسة العادية العشرين:

 ت التصديق على مةبطة الجلسة العادية العشرين ورفض المجلس سذف هعض
العبارات التي صدرت عن صاسبي السعادة النائب ن :سمد أسمد الكو جي ،زيند
عبداألم ر خل ل.
البند الثالث :طلبات التمديد:
 )1الرسالة الواردة من اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة ،بخصوص طلب تمديد الفترة
المقررة لتقديم التقرير حول الموضوع المعاد من جلسات المجلس ،وذلك لمدة أربعة أسابيع
اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب.

 قرر المجلس الموافقة على طل التمديد لمددة أرهعدة أسداه ع اعتبداراً مدن تداريخ
الموافقة على الطل .
البند الراهع :األسئلة التي لد يجد عل دا أصدحاب السدعادة الدوزراء فدي الموعدد المحددد
ل ت الدرد عل دا شدفا ة وللدو وفقدا للمدادة  )136مدن الالئحدة الداخل دة لمجلدس الندواب
و ي:
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)1

السؤال المقدم من سعادة النائب عادل عبدالرحمن العسومي الموجه إلى سعادة
وزيرة الصحة حول اإلجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة بشأن التأكد من توافر
األدوية على اختالف أنواعها في مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية.

 تمت اإلجاهة على السؤال والتعق

عل ه شفا ة.

 )2السؤال المقدم من سعادة النائب محمد عيسى العباسي الموجه إلى سعادة وزيرة
الصحة حول خطط الوزارة لتطوير الرعاية الصحية في مملكة البحرين وبالتحديد
في ما يتعلق بتأهيل األطباء في مختلف التخصصات.

 تمت اإلجاهة على السؤال والتعق

عل ه شفا ة.

 )3السؤال المقدم من سعادة النائب خالد صالح بوعنق الموجه إلى سعادة وزير اإلسكان
حول السند القانوني إللغاء الطلبات اإلسكانية لعدد من المواطنين الذين يكفلون أحد
أقاربهم من الدرجة األولى ماليا لدى أحد المصارف.

 تمت اإلجاهة على السؤال والتعق

عل ه شفا ة.

 )4السؤال المقدم من سعادة النائب بدر سعود الدوسري الموجه إلى سعادة وزير
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول االشتراطات والضوابط التي
تضعها الوزارة للمشاريع الخاصة (كمشروع العرين السكني).

 تمت اإلجاهة على السؤال والتعق

عل ه شفا ة.

البند الخامس :األسئلة التي ت اإلجاهة عل ا:
)1

رد معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني على السؤال المقدم من سعادة النائب
عبداهلل خليفة الذوادي حول المبالغ المحصلة من الرسوم من كل وزارة على حدة.
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 ت عرض السؤال والتعق

على الرد.

 )2رد معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني على السؤال المقدم من سعادة النائب محمد
عيسى العباسي حول تكلفة إنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية المنشأ بالمرسوم
رقم ( )45لسنة 2018م.

 ت عرض السؤال والتعق

على الرد.

 )3رد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من سعادة النائب عيسى
عبدالجبار الكوهجي حول أي رفع في أسعار تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين.

 ت عرض السؤال واالكتفاء هالرد الكتاهي.
البند السادس :المراس هقوان ن:
 )1تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم ( )56لسنة
2018م ،بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف أجنبية.

 قرر المجلس الموافقة على المرسوم هقانو واسالته الى مجلس الشورى.
البند الساهع :المشاريع هقوان ن:
االستدراك:
 )1تقريررر لجنررة الشررؤون الماليررة واالقتصررادية بشررأن مشررروع قررانون ( ) لسررنة 2019م
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين المراليتين 2019م و2020م ،المرافرق للمرسروم
رقم ( )19لسنة 2019م.
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 قرر المجلس الموافقة على المشروع هقانو هجم ع مواده وما أجري عل ه من
تعديالت هصورة مستعجلة وهصفة ن ائ ة في لات الجلسة واسالته الى مجلس
الشورى.
 )2تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة ( )43من قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1976م.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل المشروع هقانو الى الجلسة المقبلة.
 )3تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة ( )144من قانون التأمين
االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )24لسنة 1976م.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل المشروع هقانو الى الجلسة المقبلة.
 )4تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة السابعة والسبعين من
القانون رقم ( )13لسنة 1975م ،بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل المشروع هقانو الى الجلسة المقبلة.
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 )5تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء
على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة ( )43من قانون إيجار
العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة 2014م.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل المشروع هقانو الى الجلسة المقبلة.
البند الثامن :االقتراسات هرغبة:
 )1تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص االقتراح برغبة بشأن إقرار
برنامج تعويض للمواطنين ذوي الدخل المحدود للحد من تأثرهم بتطبيق ضريبة
القيمة المضافة ،المقدم من سعادة النائب بدر سعود الدوسري.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل االقتراح هرغبة الى الجلسة المقبلة.
 )2تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية عامة للبنات
في قرية دمستان للمحافظة الشمالية ،المقدم من سعادة النائب أحمد يوسف الدمستاني.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل االقتراح هرغبة الى الجلسة المقبلة.
 )3تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح برغبة بشأن إعفاء أسر شهداء
الواجب من دفع تعرفة استخدام خدمتي الكهرباء والماء لحساب سكني واحد ،المقدم
من سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل االقتراح هرغبة الى الجلسة المقبلة.
 )4تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح برغبة بإنشاء منتزه (األمير
سلمان بن حمد) في األرض المجاورة لبوابة جامعة البحرين في مجمع ()1215
بمدينة حمد ،المقدم من أصحاب السعادة النواب :محمد خليفة بوحمود ،باسم سلمان
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المالكي ،فوزية بنت عبداهلل زينل ،عبدالرزاق عبداهلل حطاب ،أحمد يوسف
األنصاري.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل االقتراح هرغبة الى الجلسة المقبلة.
 )5تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص االقتراح برغبة بشأن
صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة لالعبين والمدربين الوطنيين في األندية،
المقدم من أصحاب السعادة النواب :غازي فيصل آل رحمة ،الدكتور علي ماجد
النعيمي ،أحمد صباح السلوم ،يوسف أحمد الذوادي ،عمار أحمد البناي.

 قرر المجلس الموافقة على ترس ل االقتراح هرغبة الى الجلسة المقبلة.
ما يستجد من أعمال:
 )1طلب إصدار بيان بشأن اإلشادة بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه إلى كل من
جمهورية هنغاريا وجمهورية فرنسا ،المقدم من أصحاب السعادة النواب :محمد
إبراهيم السيسي البوعينين ،عيسى يوسف الدوسري ،بدر سعود الدوسري،
عبدالرزاق عبداهلل حطاب ،محمد عيسى العباسي ،علي محمد إسحاقي ،الدكتور هشام
أحمد العشيري ،عبدالنبي سلمان أحمد ،علي أحمد زايد ،محمود مكي البحراني ،كلثم
عبدالكريم الحايكي ،باسم سلمان المالكي ،زينب عبداألمير خليل ،أحمد صباح
السلوم ،فاضل عباس السواد ،عمار حسين عباس ،غازي فيصل آل رحمة ،الدكتور
علي ماجد النعيمي ،فاطمة عباس قاسم ،عمار أحمد البناي ،عيسى عبدالجبار
الكوهجي ،عادل عبدالرحمن العسومي ،حمد أحمد الكوهجي.
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 قرر المجلس الموافقة على ادراج الطل على جدول األعمال تحت هند ما يستجد
من أعمال ووافق على الطل وتكل ف ئة المكت هإعداد الب ا واصداره.
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