.1

العضــــــــــــــو

ــــــــــــــال ح مــــــــــــــد ف ــــــــــــــرو.

.2

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــــي ســــــــــــــلما .

.4

العضـــــــــــــو سوســـــــــــــن حـــــــــــ ـاجي تقـــــــــــــوي.

.4

العضــــــــــــو خالــــــــــــد حســــــــــ ـ املســــــــــــقطي.

.1

العضــــــــو الــــد تورة جهــــاد عبــــدا .الفا ــــل.

.2

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

.7

العضــــــــــــو اــــــــــــ صــــــــــــاد الب ارنــــــــــــة.

.8

العضـــــــــــــو محـــــــــــــد مهـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.9

العضــــــــــــو حــــــــــــيس محــــــــــــد الرمي ــــــــــــي.

.11

العضــو الــد تور عبــدالع ي عبــدا .الع مــا .

.11

العضــــــــــو الــــد تور عبــــدالع ي حســــن بــــل.

.12

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.14

العضــــــــــــو

عــــــــــــة حمــــــــــــد الكعــــــــــ ـ .

.14

ا لعضـــــــو فاطمـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه ي.

.11

العضــــــــــو بســــــــــام إ ااعيــــــــــل البنم مــــــــــد.

.12

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا .فــــــــــــــر .

.17

العضــــــــــــــو كهـــــــــــوة حمـــــــــــد الكـــــــــــواري.

.18

العضــــــــــــــو ســــــــــــــامية خليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.19

العضـــــو الــــــد تور ســــــعيد محــــــد عبــــــدا..

.21

العضـــــــــــــو محـــــــــــــد إبـــــــــــــراهيم بهـــــــــــ ـ اد.

.21

العضـــــو الـــــد تور محـــــد ســـــا العـــــري .

.22

العضــــــــــــــو جاســــــــــــــم محــــــــــــــد املهــــــــــــ ـ .

.24

الع ضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــ ـ ا يـــــــــــــا .

.24

العضـــــــــــــو محـــــــــــــد مبـــــــــــــارك النعيمـــــــــــــي.

.21

العضــــــــــــــو خالــــــــــــــد حمــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.22

محـــــــــــد املنـــــــــــاعي.

العضــــــــــــــــو درويـــــــــ ـ
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ــــــــياء

يــــــ ـ املوســــــــوي.

.27

العضــــــــو ســــــــيد

.28

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد ل رمحـــــــــــــة.

.29

ا لعضــــــــــو عــــــــــادل عبــــــــــدالرمحن املعــــــــــاودة.

.41

العضـــــــــ ـو عبــــدالوها عبدا ســــن املنصــــور.

.41

العضـــــــو الـــــــد تور حمـــــــد علـــــــي حســـــــن.

.42

الع ضـــــو الـــــد تور حمـــــد علـــــي ا

اعـــــي.

.44

العضـــــو الـــــد تور منصـــــور حمـــــد ســـــرحا .

.44

العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا إيلــــــــي خضــــــــوري.

وقد حضر ا لسة سعادة السيد عبدا ليل إبـراهيم ل طريـف األمـ العـام
جمللس الشورى .هذا وقد مثل ا كومة سعادة السيد غامن بن فضل البوعين وكير
ش و جملسي الشورى والنوا .
ما حضر ا لسة بع

ممثلي ا هات الراية وهم:

1

 من وكارة الداخلية:
 - 1السيد عبدالغين عبدالع ي العمري مدير إدارة التنسيا واملتابعة
باإلنابة باملنسقية العامة للم افظات.
 - 2النقي

حمد يونس اهلرمي رسيس شعبة االتصال مب لسي 11

الشورى والنوا .
 من وكارة األشغال وش و البلديات والت طيط العمراني:
 - 1الد تور نبيل حمد بوالفتح و يل الوكارة.
 - 2السيد عبدالفتاح حلمي الصا ي املستشار القانوني.
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11

 من وكارة ش و جملسي الشورى والنوا :
 - 1السيد عبدالعظيم حمد العيد الو يـل املسـاعد لشـ و جملسـي
الشورى والنوا .
 - 2السيد عبدالع ي حمد حبي املستشار القانوني األول.
1

 - 4السيد عبدا .عبدالرمحن عبدامللب املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوكارة.
ما حضرها الد تور محد عبدا .ناصر األم

العام املساعد للموارد

البشرية واملالية واملعلومات ،والد تورة فوكية يوسف ا ي األم

العام املساعد

لش و العالقات واإلعالم والب وث ،والسيد عبدالناصر حمد الصديقي األم
العام املساعد لش و ا لسات والل ا  ،والد تور عصام عبدالوها
رسيس هيئة املستشارين القانوني
باجمللس،

11

الربكجني

باجمللس ،و عضاء هيئة املستشارين القانوني

ما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة

العامة ،ثم افتتح معالي الرسيس ا لسة:

11

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا .الرمحن الرحيم ،نفتتح ا لسة الثامنة من دور االنعقاد
العادي األول من الفصل التشريعي الرابع ،ونبد بتالوة ااء األعضاء
عن ا لسة السابقة .تفضل األخ عبدا ليل إبراهيم

املعتذرين والغاسب

21

ل طريف األم العام للم لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرسيس ،السالم علـيكم ورمحـة ا .وبر اتـه ،و سـعد
ا .صــباحكم

يعًــا بكــل خ ـ  ،اعتــذر عــن حضــور هــذ ا لســة

ــل مــن

ص ـ ا الســعادة :دالل جاســم ال ايــد ،وف ـ اد محــد ا ــاجي ،وجــواد حبي ـ
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21

ا يــا  ،وعبــدالرمحن حمــد

ش ـ  ،وعلــي عيس ـ محــد للســفر م مهمــة

راية بتكليف من اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكو النصا

القانونـي النعقاد ا لسة متوافرًا1 .

وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال وا اص بالتصديا عل
مضبطة ا لسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر املضبطة

مـا وردت إلـيكم .وننتقـل اآل إىل البنـد التـالي مـن

جــدول األعمــال وا ــاص بالرســاسل الــواردة ،تفضــل األخ عبــدا ليل إبــراهيم
ل طريف األم العام للم لس.
11

األمني العام للمجلس:
شـــكرًا ســـــــيدي الـــرسيس ،رســـاسل ســـعادة العضـــو الـــد تورة جهـــاد
عبــدا .الفا ــل رســيس

نــة ا ــدمات بشــا طلـ ّديــد املــدة املقــررة لل نــة

لتقـــديم تقاريرهـــا حـــول التـــالي :مشـــرو قـــانو بشـــا تقريـــر كيـــادة ألصــ ا
املعاشــــات واملســــت ق عــــنهم ا ا ــــع ألحكـــام قــــانو تنظــــيم معاشــــات 21
ومكاف ـ ت التقاعــد لضــبا و فــراد قــوة دفــا الب ــرين واألمــن العــام الصــادر
باملرسوم بقانو رقـم ( )11لسـنة 1972م( .املعـد م ـوء االقـ اح بقـانو املقـدم
من جملس النوا ) .ألخذ موافقة اجمللس عل طل التمديد ملدة شهر ابتداء مـن
تاريخ انتهاء املدة السابقة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافا اجمللس عل طل التمديد املذ ور؟
1

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلب .تفضل األخ عبدا ليل إبراهيم ل طريف األم

العام
11

للم لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرسيس ،مشرو قانو بشـا كيـادة ألصـ ا املعاشـات
واملست ق عنهم ا ا ـع ألحكـام القـانو رقـم ( )14لسـنة 1971م بشـا
تنظيم معاشات ومكاف ت التقاعد ملوظفي ا كومة( .املعد م وء االق اح 11
بقانو املقدم من جملس النوا ) .ألخذ موافقة اجمللس عل طل التمديـد ملـدة
شهر ابتداء من تاريخ انتهاء املدة السابقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضل األخ محد مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا سيدي الرسيس ،لدي استفسار خبصوص ر ي ديوا ا دمة
املدنية ور ي صندو التقاعد ،أل املشرو يتكلم عن املست ق واملعاشات،
فال يست ا األمر
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن ال نناق

املو و اآل  ،بل نناق

مو و طل

التمديد .هل يوافا اجمللس عل طل التمديد املذ ور؟
1

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلب .تفضل األخ عبدا ليل إبراهيم ل طريف األم

العام

للم لس.
11

األمني العام للمجلس:
شكرًا ســـــيدي الـرسيس ،مشـرو قـانو بشـا تقريـر كيـادة ألصـ ا
املعاشــات واملســت ق عــنهم ا ا ــع ألحكــام قــانو التــام االجتمــاعي
الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )24لسـنة 1972م (املعـد م ـوء االقـ اح بقـانو
املقدم من جملـس النـوا ) .ألخـذ موافقـة اجمللـس علـ طلـ التمديـد ملـدة شـهر 11
ابتداء من تاريخ انتهاء املدة السابقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافا اجمللس عل طل التمديد املذ ور؟
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلب .تفضل األخ عبدا ليل إبراهيم ل طريف األم

العام

للم لس.

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

21

( ) 11

2111/2/11م املضبطة 8

األمني العام للمجلس:
شــكرًا ســــــيدي الــرسيس ،مشــرو قــانو بشــا تعــديل املــادة ( )7مــن
القانو رقم ( )74لسـنة 2112م بشـا رعايـة وتاهيـل وتشـغيل املعـاق (املعـد م
وء االق اح بقانو املقدم من جملس النوا ) .ألخذ موافقة اجمللس علـ طلـ
1

التمديد ملدة شهر ابتداء من تاريخ انتهاء املدة السابقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافا اجمللس عل طل التمديد املذ ور؟
11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلب .اإلخوة األعضاء الكرام ،م ا لسة املا ية
مكت اجمللس بإحالة االق اح بقانو بتعديل بع

لفتم

حكام قانو ا معيات
11

واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات ا اصة العاملة م ميدا الشبا
والريا ة وامل سسات ا اصة ،الصادر باملرسوم بقانو رقم  21لسنة 1989م
واملقدم من ص ا السعادة األعضاء :الد تورة جهاد عبدا .الفا ل ،ونوار
علي ا مود ،والد تور سعيد محد عبدا ،.وهالة رم ي فاي  ،وفاطمة
عبدا بار الكوه ي؛ إىل

نة خرى ،وقد قرر مكت اجمللس إحالته إىل

نة الش و التشريعية والقانونية ،وهذا إلبالغكم مبا مت م هذا الشا 21 .
وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال وا اص مبناقشة تقرير

نة

الش و ا ارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص املرسوم بقانو رقم ()12
لسنة 2114م بتعديل املادة ( )1من املرسوم بقانو رقم ( )17لسنة 2112م بشا
نظام ا افظات .و طل من األخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة الل نة
التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرسيس ،بدايةً طل

تثبيت التقرير ومرفقاته م

املضبطة.
1

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )04
11

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة الل نة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرسيس ،تدارست الل نة املرسوم بقانو رقم ()12
لسنة 2114م بتعديل املادة ( )1من املرسوم بقانو رقم ( )17لسنة 2112م بشا

21

نظام ا افظات ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشانه من قبل ص ا السعادة
عضاء الل نة ،وممثلي وكارة الداخلية ،واملستشار القانوني لش و الل ا
باجمللس ،واطلعت الل نة عل قرار جملس النوا
بقانو  ،وعل ر ي
جاء م

ومرفقاته بشا املرسوم

نة الش و التشريعية والقانونية مب لس الشورى الذي

دًا سالمة املرسوم بقانو من الناحيت الدستورية والقانونية .ويتالف 21

املرسوم بقانو فضالً عن الديباجة من مادت  ،نصت املادة األوىل منه عل
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استبدال نص جديد حل نص املادة ( )1وهو اآلتي« :تقسم مملكة الب رين إىل
عدد من ا افظات عل الوجه اآلتي :حافظة العاصمة ،وحافظة ا ر ،
وا افظة الشمالية ،وا افظة ا نوبية .ويكو إنشاء ا افظات و إلغاؤها
ل حافظة املناطا الداخلة م

و استبدال مسمياتها مبوج مرسوم .وتشمل

حدودها ،طبقًا لل داول وا راسط املرافقة .ويكو

حتديد مرا

1

ا افظات وتعديل حدودها واملناطا التابعة هلا بقرار من رسيس جملس
الوكراء» ،ما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية .ور ت الل نة

هذا املرسوم صدر

ت امنًا مع تعديل قانو البلديات مبوج القانو رقم ( )24لسنة 2114م بتعديل
بع

حكام قانو البلديات الصادر باملرسوم بقانو رقم ( )41لسنة 2111م،

والذي مت مبوجبه حلول مانة العاصمة حل جملس بلدي العاصمة ،وتعديل 11
املرسوم رقم ( )71لسنة 2114م بشا إلغاء بلدية ا افظة الوسط  ،حيث مت
تعديل املادة األوىل من املرسوم بقانو رقم ( )17لسنة 2112م بشا نظام
ا افظات ،وذلب حبذف ا افظة الوسط من نص هذ املادة .واقتنعت
الل نة مبربرات صدور املرسوم بقانو  ،اليت استدعت صدور خالل ف ة ما ب
انتهاء دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ودور االنعقاد 11
األول من الفصل التشريعي الرابع ،مما استوج اإلسرا م اختاذ تداب ال
حتتمل التاخ وفقًا لنص املادة ( )48من الدستور ،واليت جاء فيها« :وجي
عرض هذ املراسيم عل
إذا

ا اجمللسا قاسم

ل من جملس الشورى وجملس النوا خالل شهر
و خالل شهر من ول اجتما لكل من اجمللس

ا ديدين م حالة ا ل و انتهاء الفصل التشريعي» ،واملرسوم بقانو املذ ور 21
قد استوف شر

العرض املنصوص عليه ،حيث صدر بتاريخ  22سبتمرب

2114م ومت عر ه م 2
الدستوري املتطل

توبر 2114م ،وبذلب قد استوف

م هذا الشا  .وجتدر اإلشارة إىل

الالس ة الداخلية جمللس الشورى تنص عل

املادة ( )124من

« :تسري بشا املراسيم بقوان

اإلجراءات ا اصة مبناقشة مشروعات القوان

املنصوص عليها م هذ 21

الالس ة ،ويصوت اجمللس عل هذ املراسيم باملوافقة و بالرف » .وم
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تقدم ترى الل نة همية املوافقة عل املرسوم بقانو رقم ( )12لسنة 2114م
بتعديل املادة ( )1من املرسوم بقانو رقم ( )17لسنة 2112م بشا نظام
ا افظات ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت سوسن حاجي تقوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرسيس ،صباح ا

يعًا ،و ل عام و نتم خب

مبناسبة ذ رى ميثا العمل الوطين ،و ّن
بقيادته م خ و ما و من بإذ ا ..حببت

يكو شع

الب رين 11

و ح نقطة بسيطة خبصوص

هذا املرسوم ،لقد جاء املرسوم بقانو رقم  12لسنة 2114م ــ الذي عدل نص
املادة األوىل من املرسوم بقانو رقم  17لسنة 2112م بشا نظام ا افظات ــ
مت امنًا مع تعديل قانو البلديات الذي صدر قبل انتهاء الفصل التشريعي
الثالث مبدة قص ة ،ما استدع تعديل قانو ا افظات وخصوصًا بعد إلغاء 11
ا افظة الوسط وإلغاء اجمللس البلدي م العاصمة وإحالل مانة العاصمة
حله ،مما جي معه تعديل هذا املرسوم بقانو بشا ا افظات ،حبيث
يراعي هذا التعديل التنظيم وتوكيع ا دمات عل

يع املواطن

بصورة

عادلة ومتناسبة ومتوافقة مع اإلمكانات املادية املتوافرة لكل منطقة
وحافظة ،وملا استل م هذا األمر

يصدر بصيغة مرسوم بقانو خالل ف ة 21

غيا الربملا من جل اختاذ التداب اليت ال حتتمل التاخ  ،فقد انطبقت
عليه الشرو

الشكلية واملو وعية الواجبة م املادة  48من الدستور ،لذا

توصي الل نة باملوافقة عل هذا املرسوم بقانو ــ ألهميته ــ ملا فيه من حتقيا
للمصل ة العامة اليت ّس خدمة املواطن بالدرجة األوىل ،وشكرًا.
21
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 19

2111/2/11م املضبطة 8

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات خرى؟

(ال توجد مالحظات)
1

الرئيـــــــــــــــس:
سوف ناخذ ر يكم عل املرسوم بقانو نداء باالسم ،تفضل األخ
عبدا ليل إبراهيم ل طريف األم العام للم لس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

11

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافا.

11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافا.

العضو أمحد مهدي احلداد:
21

موافا.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافا.
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافا.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافا.
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العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافا.

العضو مجيلة علي سلمان:
1

موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
11

العضو جواد عبداهلل عباس:
موافا.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافا.

11

العضو خالد حسني املسقطي:
موافا.

العضو خالد حممد املسلم:
21

موافا.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافا.
21

العضو درويش أمحد املناعي:
موافا.

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافا.

41

العضو زهوة حممد الكواري:
موافقة.
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العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
1

موافا.

العضو مسري صادق البحارنة:
موافا.
11

العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
موافا.

11

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافا.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
21

موافا.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافا.
21

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافا.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.
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العضو الدكتور حممد علي حسن:
موافا.

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
1

موافا.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافا.
11

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو نوار علي احملمود:
موافا.

11

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافا .موافقة باإل

ا  .إذ يقر هذا املرسوم بقانو  .وننتقل اآل إىل 21

البند التالي من جدول األعمال وا اص بتقرير

نة املرافا العامة والبيئة

خبصوص املرسوم بقانو رقم ( )18لسنة 2114م ،بتعديل بع
املرسوم بقانو رقم ( )4لسنة 2112م بشا نظام انت ا

حكام

عضاء اجملالس

البلدية ،و طل من األخت كهوة حمد الكواري مقررة الل نة التوجه إىل
21

املنصة فلتتفضل.

العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سيدي الرسيس ،بدايةً طل

تثبيت التقرير ومرفقاته م

املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )04

11

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت مقررة الل نة.

العضو زهوة حممد الكواري:
شكرًا سيدي الرسيس ،تدارست الل نة املرسوم بقانو الذي يتكو

11

من ديباجة باإل افة إىل مادت  ،تضمنت املادة األوىل استبدال املواد (،)1
و( )8والبندين ( ) و(د) ،و( )11الفقرة الثالثة ،و( ،)14و( )17الفقرة األوىل،
و( )18الفقرة األخ ة ،و( )21و( )22من املرسوم بقانو رقم ( )4لسنة 2112م
عضاء اجملالس البلدية ،ما املادة الثانية فهي مادة

بشا نظام انت ا

تنفيذية .واطلعت الل نة عل ر ي
الشورى الذي جاء م
والقانونية،

نة الش و التشريعية والقانونية مب لس 21

دًا سالمة املرسوم بقانو من الناحيت

ما اطلعت عل

الدستورية

مذ رة وكارة األشغال وش و البلديات

والت طيط العمراني املرفقة بقرار جملس النوا  ،وقد مت تبادل وجهات النظر
بشا املرسوم ب

السادة عضاء الل نة واملستشار القانوني لش و الل ا ،

وانتهت إىل ما يلي1 :ــ إ املرسوم بقانو صدر مبوج

املادة ( )48من 21

الدستور ،وقد توافرت فيه الشرو الواردة م املادة املذ ورة من حيث ف ة
إصدار وعر ه عل اجمللس  ،حيث مت إصدار بتاريخ  24سبتمرب 2114م،
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وعـُرض عل السلطة التشريعية بتاريخ 2
من الدستور عل نه «إذا حدث فيما ب
وجملس النوا

ل من جملس الشورى

دوار انعقاد

و م ف ة حل جملس النوا ما يوج

تداب ال حتتمل التاخ  ،جاك للملب
قوة القانو  ،عل

توبر 2114م ،إذ تنص املادة ()48
اإلسرا م اختاذ

يصدر م شانها مراسيم تكو هلا

ال تكو خمالفة للدستور»2 .ــ ليس م املرسوم بقانو ي 1

شبهة خمالفة ألحكام الدستور سواء من الناحية املو وعية و الشكلية و
اإلجراسية4 .ــ إ املرسوم بقانو جاء ليتماش مع القانو رقم ( )24لسنة
2114م الصادر بتعديل بع

حكام قانو البلديات ،الذي قسم مملكة
ما

الب رين إىل ربع حافظات وثالثة جمالس بلدية و مانة عامة للعاصمة،

عاد تنظيم املواعيد ا سابية الواردة باملرسوم بقانو رقم ( )4لسنة 2112م 11
حيث مدد بعضها وقلّص البع
لكل مرحلة مبا

اآلخر مبا يوا

الف ة ال منية املعتربة

قا املرونة م تيس العملية االنت ابية ويضمن سالمتها

من الناحيت القانونية والتنظيمية4 .ــ إ إصدار املرسوم بقانو املذ ور ميثل
همية

ب ة ،حيث إ اجملالس البلدية من شانها

تقوم بتطوير العمل

البلدي واالرتقاء به مبا يسهم م تقديم فضل ا دمات والربامج واملشاريع 11
للفرد واجملتمع ،حيث تعد هذ اجملالس حلقة الوصل مع املواطن
احتياجاتهم وتطلعاتهم

من املهام املنوطة بهم .واستنادًا إىل

لتلبية

ل ما تقدم

اجتهت الل نة إىل التوصية باملوافقة عل املرسوم بقانو رقم ( )18لسنة
2114م بتعديل بع
انت ا

حكام املرسوم بقانو رقم ( )4لسنة 2112م بشا نظام
21

عضاء اجملالس البلدية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
21

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
سوف ناخذ ر يكم عل املرسوم بقانو نداء باالسم ،تفضل األخ
عبدا ليل إبراهيم ل طريف األم العام للم لس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بقانون)

1

العضو أمحـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافا.

11

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافا.

العضو أمحد مهدي احلداد:
11

موافا.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
موافا.
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافا.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافا.

21

العضــــو مجـعة حمـمد الكعيب:
موافا.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو جواد عبداهلل عباس:
1

موافا.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافا.
11

العضو خالد حممد املسلم:
موافا.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافا.

11

العضو درويش أمحد املناعي:
موافا.

العضو رضا عبداهلل فرج:
21

موافا.

العضو زهوة حممد الكواري:
موافقة.
21

العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافا.

41

العضو مسري صادق البحارنة:
موافا.
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العضو سوسن حاجي تقوي:
موافقة.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
1

موافا.

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافا.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافا.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
موافا.

11

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافا.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
21

موافقة.

العضو الدكتور حممد علي حسن:
موافا.
21

العضو الدكتور حممد علي اخلزاعي:
موافا.

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافا.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو نوار علي احملمود:
1

موافا.

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
11

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافا .موافقة باإل

ا  .إذ يقر هذا املرسوم بقانو  .وننتقل اآل إىل

البند التالي من جدول األعمال وا اص مبناقشة تقرير

نة الش و

ا ارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص مشرو قانو بالتصديا عل
اتفاقية ب حكومة مملكة الب رين وحكومة هنغاريا بشا جتن االكدوا
ومنع التهر

الضري

املالي بالنسبة للضراس

عل الدخل والربوتو ول 11

املرافا هلا ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  48لسنة 2114م ،و طل من األخ
الد تور عبدالع ي عبدا .الع ما

مقرر الل نة التوجه إىل املنصة

فليتفضل.
21

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سيدي الرسيس ،بدايةً طل

تثبيت التقرير ومرفقاته م

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1

( ) 29

2111/2/11م املضبطة 8

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )75

1

الرئيـــــــــــــــس:
سنبد مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانو  ،تفضل األخ
مقرر الل نة.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سيدي الرسيس ،تدارست الل نة مشرو قانو بالتصديا عل
اتفاقية ب حكومة مملكة الب رين وحكومة هنغاريا بشا جتن االكدوا
الضري

ومنع التهر

عل الدخل والربوتو ول

املالي بالنسبة للضراس

املرفا بها ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )48لسنة 2114م ،وقد مت تبادل
وجهات النظر بشانه من قبل ص ا السعادة عضاء الل نة ،وممثلي وكارة 11
املالية ،واملستشار القانوني لل نة ،واطلعت الل نة عل قرار جملس النوا
ومرفقاته بشا مشرو القانو  ،وعل ر ي
مب لس الشورى الذي جاء م

نة الش و التشريعية والقانونية

دًا سالمة مشرو القانو من الناحيت

الدستورية والقانونية .وتتالف االتفاقية فضالً عن الديباجة من ( )29مادة
تهدف إىل تنظيم لية جتن االكدوا الضري
بالضراس املفرو ة عل الدخل ب

ومنع التهر املالي فيما يتعلا 21

الطرف  .ور ت الل نة

يهدف إىل تنظيم لية االكدوا الضري

ومنع التهر

هذا املشرو

املالي فيما يتعلا

بالضراس املفرو ة عل الدخل ب الطرف  ،وعليه توصي الل نة باملوافقة
من حيث املبد عل مشرو قانو بالتصديا عل اتفاقية ب
مملكة الب رين وحكومة هنغاريا بشا جتن
التهر

املالي بالنسبة للضراس

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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االكدوا الضري

حكومة
ومنع 21

الدخل والربوتو ول املرفا بها،
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املرافق

للمرسوم امللكي رقم ( )48لسنة 2114م ،واملوافقة عل مواد

املشرو

وء ما دار من مناقشات وما

ما وردت م ا دول املرفا .وم

بدي من ر ي ثناء دراسة مشرو القانو فإ الل نة توصي مبا يلي:
1ــ املوافقة من حيث املبد عل مشرو قانو بالتصديا عل اتفاقية ب
حكومة مملكة الب رين وحكومة هنغاريا بشا جتن االكدوا الضري

1

ومنع التهر املالي بالنسبة للضراس عل الدخل والربوتو ول املرفا بها،
املرافق

للمرسوم امللكي رقم ( )48لسنة 2114م2 .ــ املوافقة عل نصوص

مواد مشرو القانو

ما وردت تفصيالً م ا دول املرفا ،واألمر معروض

عل اجمللس املوقر الختاذ الالكم ،وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبد ؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يُقر مشرو القانو من حيث املبد  .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر الل نة.
21

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
الديباجة :توصي الل نة باملوافقة عل

الديباجة

ما جاءت من

ا كومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ مقرر الل نة.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
املادة األوىل 1( :بعد ال قيم العددي) :توصي الل نة باملوافقة عل هذ 11
املادة بالتعديل الوارد م التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل هذ املادة؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل هذ املادة بتعديل الل نة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة بتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر الل نة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
املادة الثانية 2( :بعد ال قيم العددي) :توصي الل نة باملوافقة عل هذ
املادة بالتعديل الوارد م التقرير.
1

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل هذ املادة بتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة بتعديل الل نة .وبهذا نكو قد انتهينا من مناقشة
مواد مشرو القانو  ،فهل يوافا اجمللس عليه م جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
وسوف ناخذ الر ي النهاسي عل مشرو القانو م ا لسة القادمة.
وننتقل اآل إىل البند التالي من جدول األعمال وا اص مبناقشة تقرير

نة

الش و ا ارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص مشرو قانو بالتصديا
عل

اتفاقية ا دمات ا وية ب

حكومة مملكة الب رين وحكومة 21

هورية با ستا اإلسالمية ،املرافا للمرسوم امللكي رقم ( )49لسنة
2114م .تفضل األخ الد تور عبدالع ي عبدا .الع ما مقرر الل نة.
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العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سيدي الرسيس ،بدايةً طل

تثبيت التقرير ومرفقاته م

املضبطة.
1

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
11

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير ومرفقاته م املضبطة.

(انظر امللحق  /0صفحة )54
11

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبد مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشرو القانو  .تفضل األخ
مقرر الل نة.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
شكرًا سيدي الرسيس ،تدارست الل نة مشرو قانو بالتصديا عل
اتفاقية ا دمات ا وية ب

حكومة مملكة الب رين وحكومة

21

هورية

با ستا اإلسالمية ،املرافا للمرسوم امللكي رقم ( )49لسنة 2114م ،وقد
مت تبادل وجهات النظر بشانه من قبل ص ا

السعادة عضاء الل نة،

وممثلي وكارة املواصالت ،واملستشار القانوني لل نة ،واطلعت الل نة عل
قرار جملس النوا ومرفقاته بشا مشرو القانو  ،وعل ر ي
التشريعية والقانونية مب لس الشورى الذي جاء م
القانو من الناحيت

دًا سالمة مشرو

الدستورية والقانونية .تتالف االتفاقية ــ فضالً عن

الديباجة ــ من سبع وثالث

مادة ومل ا واحد .ور ت الل نة

يهدف إىل تنظيم خدمات النقل ا وي ب
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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هورية با ستا اإلسالمية
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21

ومملكة الب رين م ظل املست دات اليت طر ت عل صناعة النقل ا وي
العاملي .وم

وء ما دار من مناقشات وما بدي من راء ثناء دراسة مشرو

القانو  ،فإ الل نة توصي مبا يلي :املوافقة من حيث املبد عل مشرو
قانو بالتصديا عل اتفاقية ا دمات ا وية ب حكومة مملكة الب رين
وحكومة

هورية با ستا اإلسالمية ،املرافا للمرسوم امللكي رقم (1 )49

لسنة 2114م ،واملوافقة عل

نصوص مواد مشرو القانو

ما وردت

تفصيالً م ا دول املرفا ،واألمر معروض عل اجمللس املوقر الختاذ الالكم،
وشكرًا.
11

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
11

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبد ؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يُقر مشرو القانو من حيث املبد  .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة
مادة ،تفضل األخ مقرر الل نة.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
الديباجة :توصي الل نة باملوافقة عل الديباجة بالتعديل الوارد م 21
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافا اجمللس عل الديباجة بتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر الديباجة بتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األخ
مقرر الل نة.
11

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
املادة األوىل :توصي الل نة باملوافقة عل هذ املادة بالتعديل الوارد م
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك مالحظات عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافا اجمللس عل هذ املادة بتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة بتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر الل نة.
1

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
املادة الثانية :توصي الل نة باملوافقة عل هذ املادة

ما جاءت من

ا كومة.

الرئيـــــــــــــــس:
11

هل هناك مالحظات عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
11

هل يوافا اجمللس عل هذ املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذ املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر الل نة.

21

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
املادة الثالثة :توصي الل نة باملوافقة عل هذ املادة

ما جاءت من

ا كومة.

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات عل هذ املادة؟

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 1
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