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 عضـــــــــو أحمــــــــــــد .براهيـــــــــــم برــــــــــــ اد.ال .0
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 العضـــــــــــو أحمـــــــــــد مرـــــــــــدي الحــــــــــــداد. .3
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 العضـــــــــو بســـــــــام . ـــــــــماعيل الب محمـــــــــد. .5
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ــــــــــد حســــــــــين المســــــــــقطي. .03  العضــــــــــو اال

 العضــــــــــــو االــــــــــــد محمــــــــــــد المســــــــــــلم. .03
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ـــــــــــــر . .07 ـــــــــــــدا  ق  العضـــــــــــــو راـــــــــــــا عب

 العضــــــــــو اهــــــــــوي محمــــــــــد الىــــــــــواري. .01

ــــــــــــد. .09 ــــــــــــل الم ي  العضــــــــــــو  ــــــــــــامية الي

 العضــــو الــــدكتور  ــــعيد أحمــــد عبــــدا . .31

 العضـــــــــــو  ـــــــــــمير  ـــــــــــاد  البحارنـــــــــــة. .30

ـــــــــــد    رحمـــــــــــة. .33  العضـــــــــــو  ـــــــــــاد  عي
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ـــــــــــــد. .31 ـــــــــــــي عيســـــــــــــ  أحم  العضـــــــــــــو عل
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ــــــــــــــاي . .36 ــــــــــــــ ي ق ــــــــــــــة رم  العضــــــــــــــو هال

 

وقد حضر الجلسة  عادي السيد عبدالجليل .براهيم    يريف 

اأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحىومة  عادي السيد 

 غانم بن قضل البوعي ين واير ب و  مجلسي الشورى وال واب. 
 

 5 كما حضر الجلسة بع  ممثلي الجرال الر مية وهم:

  :من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.السيد  .1

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة. -
 

 01كما حضرها الدكتوري قواية يو ـف الجيـا اأمـين العـام 

المساعد لش و  العالقال واإلعالم والبحوثد والسيد عبدال ا ـر 

محمد الصديقي اأمين العام المساعد لش و  الجلسال واللجـا د 

تشـارين سوالدكتور عصـام عبـدالوهاب البرانجـي رسـيس هيلـة الم

القــــانونيين بــــالمجلسد وأعضــــاء هيلــــة المستشــــارين القــــانونيين 

 05بالمجلسد كما حضرها عدد من مديري اإلدارال ورؤ اء اأقسام 

 الرسيس الجلسة: معاليوموظفي اأمانة العامةد ثم اقتت  
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 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيمد أ ـعد ا   ـباحىم بىـل ايـرد 

نفتــت  الجلســة الثانيــة مــن دور االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل 

التشريعي الرابـ د ونبـدأ بـتالوي أ ـماء اأعضـاء المعتـذرين وال ـاسبين 

 5عن الجلسة السابقة. تفضل اأخ عبدالجليل .براهيم    يريف اأمـين 

 العام للمجلس. 

 

 ين العام للمجلس:األم

السالم عليىم ورحمة ا  وبركاتهد بىرًا  يدي الرسيسد 

ــا بىــل ايــرد  01اعتــذر عــن حضــور هــذ   وأ ــعد ا   ــباحىم جميعً

جميلـة علـي والجلسة كل من أ حاب السعادي: جما  محمد ق رود 

الدكتوري  و ن حـاجي تقـوي قـي مرمـة ر ـمية بتىليـف و لما د 

 وبىرًا. من المجلسد

 

 05 الرئيـــــــــــــــس:

بـــىرًاد وبرـــذا يىـــو  ال صـــاب القـــانوني النعقـــاد الجلســـة 

.لـ  الب ـد التـالي مـن جـدو  اأعمـا  وال ـا   اآل متواقرًا. ون تقل 

ــ  مضــبطة الجلســة الســابقةد  ــا  مالح ــال بالتصــديا عل قرــل ه 

  ؟ عليرا

 31 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:
ون تقل اآل  .ل  الب د  ل .ليىم.دكما ور.ذ  تقر المضبطة  

 35التــالي مــن جــدو  اأعمــا  وال ــا  بــتالوي المر ــوم الملىــي رقــم 



 3المضبطة     م33/01/3106       (           01)    3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

ـــراهيم م بتعـــديل وااري. 3106( لســـ ة 45) ـــدالجليل .ب  تفضـــل اأخ عب

    يريف اأمين العام للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:
 5  بىرًا  يدي الرسيسد

 

 م6112( لسنة 54مرسوم ملكي رقم )

 بتعديل وزاري

 

 01 ملك مملكة البحرين   نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 بعد االطالع على الدستور،

 م بتشكيل الوزارة،6115( لسنة 38وعلى المرسوم الملكي رقم )

م بتحديد الوزير المشرف 6114( لسنة 1وعلى المرسوم الملكي رقم )

يس على شؤون النفط والغاز وشؤون الكهرباء والماء وبتعيين رئ

 05 لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 

 رسمنا باآلتي:

 المادة األولى

 31 ن كل من:يّيُع

وزيرًا لشؤون الكهرباء  سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا -1

 والماء.

 وزيرًا للنفط. معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة -6

 

 35 
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 الماد الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ 

 5 صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 ملك مملكة البحرين       

 حمد بن عيسى آل خليفة      

 رئيس مجلس الوزراء    

 01 خليفة بن سلمان آل خليفة 

 

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ1582شعبان  62بتاريخ: 

 م6112يونيو  8وافقة الم

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
ـــالي مـــن جـــدو  اأعمـــا  بـــىرًاد   ون تقـــل اآل  .لـــ  الب ـــد الت

وال ا  بتشىيل لج ة الرد علـ  ال طـاب الملىـي السـاميد المقـدم 

اقترا  بشأنه من قبل مىتا المجلـس. اأ ـماء معرواـة علـيىم هـي 

 31ا ـمًاد وكــا  بودنــا أ  نضــ  أ ــماء أعضــاء المجلــس كلرــا  أنــي  03

الملــب ولىــن ال  التشــرب بالســالم علــ  جاللــةعلــ  مــدر  حر ــىم 

 تفضل اأخ اميس حمد الرميحي.يمىن أبدًا أ  نتجاوا هذا العدد. 

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
 35قـي العـام المااـي أث ـاء تشـىيل لج ـة  بىرًا  يدي الـرسيسد 

الــرد علــ  ال طــاب الملىــي الســامي تقــدم اميل ــا اأخ جا ــم المرــ   

أنه يجا أ  تتىو  لج ة الرد وهو باقترا  .ل  معاليىم و.ل  المجلس 

أعضاء جدد قي كل دورد وقد  01عل  ال طاب الملىي السامي من 

واقا مجلسىم الموقر عل  ذلـب. مـ  جـل تقـديري واحترامـي ل  ـماء 

 31ا ــمًا قــي اللج ــة المقترحــة  00المقترحــة قــي الىشــف المرقــا .ال أ  
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ثـانيد هي نفسـرا مـن كانـي قـي اللج ـة السـابقة قـي الـدورين اأو  وال

د وهما اأاي هالـة رمـ ي واأخ أحمـد وتم .داا  ا مين جديدين ققط

لذلب أنا م  االقترا  الذي تقدم به اأخ جا ـم المرـ  د وأعتقـد   بر اد

أ  هذا هو اأقضل  أ  أكثر من نصف أعضاء المجلس لم يشاركوا 

 5م ذ بـدء دور االنعقـاد قـي هـذ  اللج ـة. وأعتقـد أ  الىـل لـه الحـا قـي 

 اركة قي هذ  اللج ةد وبىرًا. المش

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بىرًاد تفضلي اأاي اهوي محمد الىواري.  

 01 

 العضو زهوة محمد الكواري:
 ــبا  ال يــرد أ ث ــي علــ  كــالم اأخ  بــىرًا  ــيدي الــرسيسد 

اميس الرميحي وأتم   أ  أكو  امن لج ـة الـرد  أن ـا دمـاء جديـدي 

كة قـي اللجــا  التـي تطــور مـن عمل ــاد قـي هـذا المجلــس ونـود المشــار

 05 وبىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بىرًاد تفضل اأخ دروي  أحمد الم اعي. 

 

 31 العضو درويش أحمد المناعي:

يســعد  ــباحىم. ال طــاب الملىــي  بــىرًا  ــيدي الــرسيسد 

السامي لصـاحا الجاللـة الملـب حمـد بـن عيسـ     اليفـة حف ـه ا  

الدور الثالث من الفصل التشريعي الراب  للمجلس ورعا  بم ا بة اقتتا  

الـوي ي حـدد ثوابـي وتوجرـال العمـل الـوي ي للمرحلـة المقبلـةد وتطـر  

 35جاللتـه .لــ  تشـجي  اال ــتثمارد مـا ي كــد الحاجـة .لــ  قـانو  ا ــتثمار 

حــديث وعصــري يراعــي متطلبــال االقتصــاد الــوي ي ويســرل اإلجــراءال 

ي  لــذلب أرغــا قــي مشــاركة علــ  الــراغبين قــي داــو  الســو  المحلــ

ــ  ال طــاب الملىــي الســاميد أنــه أوالً:  امالســي قــي  ــياغة الــرد عل

ــا:  وأقيــد ب برتــي قــي هــذا المجــا . قــي الــدور   ــتفيد أبــرب لــي. ثانيً
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السابا ذكرل أنه من اأقضل أ  يىو  نصف أعضاء لج ـة الـرد مـن 

 مـن أجـل المحاق ـة علـ  دأعضاء  ابقين وال صف اآلار أعضاء جـدد

لتشـرب لأ لوب ومستوى الردد وكذلب .عطاء الفر ة أعضاء  ارين 

ــ  مصــادر  ــ  ت وي بالمشــاركة. ال طــاب الســامي لرــذا الــدور ركــ  عل

 5الــدال وتقويــة االقتصــاد الــوي ي لــذلب أرى مــن اأجــدر أ  يىــو  قــي 

 اللج ة عدد م ا ا من اأعضاء ذوي االاتصا د وبىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 تفضل اأخ نوار علي المحمود.بىرًاد  

 01 

 العضو نوار علي المحمود:
أ عد ا   ـباحىم. أاـم  ـوتي .لـ   بىرًا  يدي الرسيسد 

 ول اأخ امـيس الرميحـي ب صـو  تجديـد عضـوية لج ـة الـرد علـ  

ال طـاب الملىـي السـاميد وأتم ـ  أ  يىـو  ه ـا  مجـا  أ  أنضـم 

 05 .ل  أعضاء اللج ةد وبىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بىرًاد تفضل اأخ الدكتور عبدالع ي  عبدا  العجما . 

 

 31 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

أ عد ا   باحىم جميعًـا. أ ث ـي علـ   بىرًا  يدي الرسيسد 

مــا ذكــر  اأخ امــيس الرميحــي ومــا ذكرتــه اأاــي اهــوي الىــواري 

السـامي. أرى أ  تجديـد اأعضـاء الملىـي بال سـبة للـرد علـ  ال طـاب 

مطلوب والىفاءي لدى الجميـ  متسـاويةد والىثيـر مـن اإلاـوي يرغبـو  

 35قــي المشــاركة قــي هــذ  الم ا ــبة الســعيدي التــي يح ــو  قيرــا بشــرب 

ــبد والىــل متســاو  قــي الىفــاءي والمقــدري   الســالم علــ  جاللــة المل

 (ثو امـار)اي كلرـا والحيـ ؟!قلماذا ال نعطـي الفر ـة لراـرين للتجديـد

 قال يوجد من يقط  الشو  ب فسهد وبىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 بىرًاد تفضل اأخ الدكتور أحمد  الم العري . 

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
ــرسيسد  ــ   ــول اأخ امــيس  بــىرًا  ــيدي ال  5أاــم  ــوتي .ل

 اجـددً الرميحي بإعادي تشـىيل اللج ـة علـ  أ  يىـو  جميـ  اأعضـاء

ولــيس نصــفرم  أ  ذلــب  ــيعطيرم ال بــري ليتمى ــوا مــن  ــياغة مثــل 

 هذ  الردود قي المستقبلد وبىرًا.

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 بىرًاد تفضلي اأاي الدكتوري جراد عبدا  الفاال.  

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
تـر  أ عد ا   باحىم بىل اير. أق بىرًا  يدي الرسيسد 

 05عدم التصـويي علـ  التشـىيل الحـالي علـ  أ  نقـوم بإعـادي التشـىيل 

 ب اء عل  ما اقترحه اأخ جا م المر  د وبىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بىرًاد تفضل اأخ جا م أحمد المر  . 

 31 

 العضو جاسم أحمد المهزع:
 ـــبا  ال يـــر. لـــم أكـــن أتم ـــ  مـــن  بـــىرًا  ـــيدي الـــرسيسد 

مىتا المجلس الموقر أ  يض  م صة الرسا ة قـي مثـل هـذا الموقـف. 

 با أ  ناقش ا هـذا قـي دور االنعقـاد السـابا وأبـديتم  ـعادتىم كـل 

 35الرغبـة والترحيــاد وأو  مــري قــي تــاريخ المجلــس ي فــت  المجــا  بحيــث 

ميـ  اأعضـاءد عضـوًا  تقـديرًا لج 04أو  03يىو  أعضاء هـذ  اللج ـة 

الىــل يتم ــ  أ   د. هــذا بــرب كبيــرنفســه واآل  رجع ــا .لــ  الموقــف

يسلم عل  جاللة الملب ويشار  قي الردد مـا الـذي ي قصـرم عـن بـاقي 
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اأعضاء؟! كلرم كفـاءال وأنـتم تشـردو  برـاد والمجلـس كـذلب. لـم 

نىن نتم ـ  مـن مىتـا المجلـس أ  ي فـل عـن كـرمىم وتقـديركم 

مااي لىـل اأعضـاء. كـا  مـن المفتـرب ـــ بىـل قي دور االنعقاد ال

 من ذلبد وبىرً  ا. توقيقًاأريحية ــ أ  يىو  االاتيار أكثر 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:
 بىرًاد تفضلي اأاي دال  جا م ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 01و.  ك ـي اـمن أعضـاء لج ـة الـرد .ال  بىرًا  يدي الـرسيسد 

قيما تفضلوا به. ربما تىلم ا قي مسألة الت ييرد  أن ي أتفا م  امالسي

أ  الساسد هو عدم الت يير. هذ  نتـاس  عـدم الت ييـر والجمـود حتـ  قـي 

تشىيل اللجا د والىثيرو  يرغبو  قـي تـدويرهم قـي اللجـا  ال وعيـة 

ــاد  ال بــرالد أمــا  ــتم تب ــس لي ــ  قــي لجــا  المجل الداسمــة. يجــا الت وي

 05 دي .لــ  اإلحســا  بعــدم .عطــاء الفــر د الجمــود قرــذ  نتاسجــه التــي تــ

وهذا من أ عا اأمور. تمىين الفـر   ـرلد ولىـن .عطـاء الفـر  

 عا  لذلب  أبدأ ب فسي و أ عطي الفر ة لعضو  ار ليحل مىاني 

قي لج ة الردد وأتم   من أعضاء لج ة الرد الـذين  ـبا لرـم أ  ح ـوا 

ة ييلـة قتـري بشرب المشاركة أ  يم حوا من لم تم   لرـم هـذ  الفر ـ

 31 وجودهم قي المجلسد وبىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
توجرــال المجلــس وااــحةد أو علــ  اأقــل مــن تفضــلوا بــىرًاد  

بالىالم قي هـذا المواـو . اآل  أمام ـا أمـرا : .مـا أ  يت ـذ المجلـس 

 35.لـ  مىتـا اأمـر   احيقرار  بااتيار اأعضاء بحسا ما يرى و.ما أ  

حيث .نىم تريدو  لج ـة كلرـا وجـو  جديـدي  دالمجلس بتوجيه محدد

غير مىرريد ولىن ــ ل مانة ــ وجود بع  الوجو  قي هذ  اللج ة قد 

أنـه بيىو  اروريًا. قأحببي أ  أوا  لىم ذلبد وقد بـدأل حـديثي 

بودنــا أ  يىــو  الىــل قــي هــذ  اللج ــة للتشــرب بالســالم علــ  جاللــة 
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عضـوًا  41ي  أ  نضـ  الملبد وهذا برب كبير ل ـاد ولىـن ال نسـتط

أعضاء و.ذا تجاوانا نصل .ل   1.ل   7قي هذ  اللج ة. ك ا قي السابا 

عضوًاد ولم نستط  .راـاء الىثيـرين.  03أعضاءد اآل  و ل ا .ل   01

قما هو قراركم اآل ؟ هل تودو  أ  ن تار أعضاء اللج ة واحدًا واحـدًا 

 5بتوجيـه محـدد .لـ  مىتـا المجلـس عل  ذلبد أم نحيل اأمر ونصول 

قإما  ؟لتشىيل لج ة .عداد مشرو  الرد عل  ال طاب الملىي السامي

أ  يـــتم تشـــىيلرا بأعضـــاء جـــدد بالىامـــلد و.مـــا أ  يـــتم تشـــىيلرا 

م ا فةً ما بين أعضـاء  ـابقين وأعضـاء جـددد و.مـا أ  يـتم تشـىيلرا 

اأاــي  بأغلبيـة أعضـاء جـدد مـ  بعـ  أعضـاء اللج ـة السـابقة. تفضـلي

 01 ال ايد. دال  جا م 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو
د أقتــر  أ  يــتم التصــويي علــ  مقتــر  بــىرًا  ــيدي الــرسيس

مىتــا المجلــس ب صــو  تشــىيل لج ــة .عــداد مشــرو  الــرد علــ  

 05ال طاب الملىي الساميد و.ذا تم رقضه من قبـل المجلـسد قـأرى أ  

يتم ااتيار أعضاء اللج ـة مبابـري اآل  مـن قبـل المجلـسد وذلـب بطـر  

اء من يرغا قي االنضمام .لـ  اللج ـةد و.ذا اكتمـل العـدد المتفـا أ م

أعضاء قيـتم التصـويي. وال يمىـن أ  نقـو  .نـه البـد مـن  01عليه وهو 

انضمام عدد من اأعضـاء السـابقين .لـ  اللج ـة ن ـرًا .لـ  وجـود ابـري 

 31 ابقةد قرذا اأمر ال يحتا  .ل  ابري  ابقةد بل يحتا  .لـ  أ  يىـو  

ء بت صصال م تلفة أو متشابرةد وأ  يىونوا عل  كفاءي لدي ا أعضا

ومقدري للرد عل  كل ققري واردي قي ال طاب الملىي السـامي كمـا 

تم االعتياد عليه  ابقًا أث اء .عداد مشرو  الرد عل  ال طـاب الملىـي 

السامي.  يدي الرسيسد .ذا ارتأى المجلس المواققة عل  ما تقدمي به 

 35شـــر  قيــه وأ  يـــتم ااتيــار أعضـــاء لج ــة .عـــداد مــن اقتــرا د أرى أ  ي 

مشرو  الرد علـ  ال طـاب الملىـي السـامي مـن المجلـسد وأال ن ت ـر 

 اقترا  مىتا المجلس يالما أنه لن يح   بالقبو د وبىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 31 بىرًاد تفضل اأخ اميس حمد الرميحي. 
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 خميس حمد الرميحي: العضو
ــه  بــىرًا  ــيدي الــرسيسد  ــرا  الــذي تقــدمي ب ــي علــ  االقت أث 

اأاــي دال  ال ايــدد قرــو جــدير باأاــذ بــه يالمــا أ  المجلــس  يشــر  

اآل  قــي ااتيــار أعضــاء اللج ــة. وكمــا هــو مالحــا أ  مجلــس ال ــواب 

 5لج ـة .عـداد الموقر قي كـل دور انعقـاد يـأتي بأعضـاء جـدد لتشـىيل 

مـن تشـىيل  د قمـا المـان مشرو  الرد عل  ال طـاب الملىـي السـامي

إلعداد مشرو  جمي  اأعضاء لديرم الىفاءي  !اللج ة من أعضاء جدد؟

 د وبىرًا.الرد عل  ال طاب الملىي السامي

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 بىرًاد تفضل اأخ أحمـــد .براهيــم برـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
جلس من قرار قي أتفا م  ما ات ذ  الم بىرًا  يدي الرسيسد 

 05أعضــاء ققــط لتشــىيل لج ــة .عــداد  01العــام المااــيد وهــو انت ــاب 

 03مشرو  الرد عل  ال طاب الملىي السامي. اآل  االاتيار وق  علـ  

عضوًاد .ما أ  نواقا عليرم و.ما أ  نرقضرمد و.ذا تمي المواققة عليرم 

ا أرى أ  قرذا يع ي أن ا االف ا ما ات ذ من قرار قي العام الماايد لذ

أعضـاء بحسـا مـا تـم االتفـا  عليـه  01نتر  لمىتا المجلـس ااتيـار 

 31قي العام المااي. بال سبة .ل  ااتيار أعضاء جدد أو قـدام  لتشـىيل 

أعضــــاء جــــدد بالىامــــل  01اللج ــــةد أعتقــــد أنــــه ال يمىــــن ااتيــــار 

مـن  لج ة .عداد مشرو  الـرد علـ  ال طـاب الملىـي السـاميلتشىيل 

من اأعضاء من لديه ال بريد وممن مار  العمل دو  أ  يىو  من ا

قي اللج ة  ابقًاد لذلب حبذا لو كـا  نصـف عـدد أعضـاء اللج ـة مـن 

 35الجــددد وال صــف اآلاــر مــن اأعضــاء الســابقين ممــن لــديرم ابــري قــي 

 د وبىرًا..عداد مشرو  الرد عل  ال طاب الملىي السامي
 

 :الرئيـــــــــــــــس
 بىرًاد تفضلي اأاي  امية اليل الم يد.  

 31 
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 سامية خليل المؤيد: العضو
ــه قــي الســ تين  أبــيرأحــا أ   بــىرًا  ــيدي الــرسيسد  ــ  أن .ل

الماايتين أتيحي الفر ة لجميـ  أعضـاء المجلـس للتقـدم باقتراحـاترم 

لج ــة .عــداد مشــرو  كتابيًــا .لــ  مىتــا المجلــس ب صــو  تشــىيل 

 5د وك ـي واحـدي مـن القليلـين مـن السـاميالرد علـ  ال طـاب الملىـي 

اأعضاء الذين تقدموا بوجرة ن رهم كتابيًاد كما كا  لي برب أ  

لج ــة .عــداد مشــرو  الــرد علــ  ال طــاب الملىــي أكــو  أحــد أعضــاء 

قي دور االنعقاد المااـيد ولقـد بـاركي مشـاركة أتم ـ  أ   السامي

للج ـــة تىـــو  .يجابيـــة. ورغبـــة م ـــي قـــي المشـــاركة مـــري أاـــرى قـــي ا

 01تربحي أكو  م  اإلاوي واأاوال أعضاء اللج ـة للمسـاهمة معًـا قـي 

.عداد مشرو  الرد عل  ال طاب الملىي السـاميد والمشـرو   ـيطر  

علــ  المجلــس المــوقر للم اقشــةد ونحــن نحتــرم قــرارال المجلــسد وأي 

لج ـة .عـداد مشـرو  قرار تقرونه  ـي اذ بـه  ـواء ك ـا اـمن أعضـاء 

 أو لم نىند وبىرًا.  الملىي الساميالرد عل  ال طاب 

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس
لــم نصــل .لــ  اآل  .لــ  قــرار ب صــو  تشــىيل لج ــة بــىرًاد  

.عــداد مشــرو  الــرد علــ  ال طــاب الملىــي الســاميد وأرى أ  نعــرب 

قســيتم بمـواققتىمد  علـيىم اقتـرا  مىتــا المجلـسد و.ذا لـم يحــا 

 31لج ــة .عــداد لىــل مــن هــو راغــا قــي االنضــمام .لــ   قــت  بــاب التربــ 

 ـواء كـا  عضـوًا  ـابقًا  مشرو  الرد عل  ال طـاب الملىـي السـامي

قـــي اللج ـــة أو عضـــوًا جديـــدًاد وتبقـــ  ثقـــتىم هـــي التـــي تحـــدد مـــن 

 يىو  عضوًا قـي اللج ـة مـن عدمـه.  ـعادي رسـيس هيلـة المستشـارين 

ة .عداد مشرو  الرد عل  القانونيين للمجلس يقو  .  ااتيار أعضاء لج 

 35السامي من ااتصا  مىتا المجلـسد و.ذا أعطـي الملىي ال طاب 

االاتيار للمجلس قرذا يعتبر م  الفًا لالسحة الدااليةد ويـرى أنـه .ذا لـم 

ــا   ــس قيجــا أ  يىــو  ه  ــا المجل ــ  قــرار مىت ــس عل يواقــا المجل

ــة مــن  توجيــه وااــ  .لــ  مىتــا المجلــس بحيــث ي عــاد تشــىيل اللج 

 اأخ الــــدكتور عصــــام تفضــــلب ــــاء علــــ  توجيرــــال المجلــــس.  جديــــد
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 المجلسرســـيس هيلـــة المستشـــارين القـــانونيين بـــالبرانجـــي  عبـــدالوهاب

 .بقراءي المادي
 

 المجلس:رئيس هيئة المستشارين القانونيين ب
 5مــن الالسحــة الدااليــة  7ورد قــي المــادي بــىرًا  ــيدي الــرسيسد 

الشــورى لج ـــة مــن أعضـــاء ي تـــار مىتــا مجلـــس »للمجلــس التــالي: 

المجلس إلعداد مشرو  الرد علـ  ال طـاب السـاميد ويعـرب تشـىيل 

 د وبىرًا.«هذ  اللج ة عل  المجلس إلقرار ...

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 بىرًاد تفضلي اأاي دال  جا م ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
ولـم « ي تـار»ذ كِـر  قـي المـادي كلمـة  بىرًا  يدي الـرسيسد 

ـــذكر كلمـــة   05د و.ال لىـــا  مىتـــا المجلـــس هـــو الـــذي «ي ـــت »ت 

دو   ــوا  بااتيــار أعضــاء اللج ــةد ويالمــا ذكــرل كلمــة مــن ي ــت  

قـإ  هـذ  المرمـة هـي مــن .حـدى مرامـب ـــ  ـيدي الـرسيس ــــ « ي تـار»

ولىن ال تل م قيرا المجلسد لذلب ا بتر  قيه العـرب والقبـو  كمـا 

لج ـة .عـداد د حيث تم عـرب تشـىيل هو وارد قي جدو  أعما  اليوم

 31علـ  المجلـس كـاقترا د  مشرو  الرد علـ  ال طـاب الملىـي السـامي

ولو ك ي ــ  ـيدي الـرسيس ـــ ت ـت  وتملـب االاتصـا  الىامـل قـي 

هذا الشأ  لما عراي اأمر عل  المجلس الت اذ القرار بشأنهد لـذلب 

ين القـانوني ينالمستشـاررسـيس هيلـة من ال احية القانونية أنا أاتلف مـ  

قي هذا الشأ . لماذا يقا  .  المجلس  يد قرار ؟ أنـه  ـيد بالمجلس 

 35.عــداد  قــرار  قيمــا يعــرب عليــه مــن قــرارالد واقتــرا  تشــىيل لج ــة

لـيس لاليـال  ولـيس للعلـم  مشرو  الرد عل  ال طاب الملىي السـامي

ة و.نما اقتـرا  لل قـام مـن قبـل المجلـسد وبالتـالي مـن ال احيـة القانونيـ

لمجلسد قحا المجلس ين باالقانوني ينالمستشاررسيس هيلة أاتلف م  

قي ات اذ قرار  ال يوجد به أي .بىالية قانونيةد قمن حا المجلس أ  
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يرق  ما يتم يرحه عليه من اقتراحالد ويقرر ما يرا  م ا ـبًا. واأمـر 

 مترو  للمجلس الموقرد وبىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 5 اأخ دروي  أحمد الم اعي. بىرًاد تفضل 

 

 درويش أحمد المناعي: العضو
أتسـاء  لمـاذا هـذ  المـادي لـم ت طبـا قـي  بىرًا  يدي الرسيسد 

ـــادي قـــي عـــدد اأعضـــاء  ـــاني ع ـــدما كانـــي ه ـــا  اي دور االنعقـــاد الث

 01لج ــة .عــداد مشــرو  الــرد علــ  ال طــاب المقترحــة أ ــماؤهم لتشــىيل 

وااتيـارهم قـي المجلـس ولـيس د وتم التصـويي علـيرم الملىي السامي

 من قبل مىتا المجلس؟ وبىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05القرار قي اأو  واأاير يعود .ل  المجلسد وأنا مقت ـ   بىرًاد 

.عـداد مشـرو  الـرد  بأ  مىتا المجلـس هـو مـن يقـوم بتشـىيل لج ـة

د واإلقرار يىو  من قبل المجلسد اآل  عل  ال طاب الملىي السامي

 أعضـــاء جـــدد لتشـــىيل اللج ـــة  01  حـــال : .مـــا أ  يـــتم ااتيـــار ه ـــا

ــتم ااتيــار  أعضــاء  01ــــ كمــا اقتــر  اأخ جا ــم المرــ   ــــ و.مــا أ  ي

 31لتشىيل اللج ة بحسا ما ي تار  المجلس  واء كانوا أعضاء  ابقين 

أو أعضاء جددًاد و.ما أ  نحيل اأمر بقرار محدد .ل  مىتا المجلس 

ـــسد واأمـــر متـــرو   إلعـــداد تشـــىيل اللج ـــة ـــاء علـــ  قـــرار المجل ب 

لمجلسىم الموقر. بدايةً   صول علـ  اقتـرا  مىتـا المجلـسد و.ذا 

لىـل مـن هـو راغـا قـي االنضـمام  سيتم قت  باب الترب قتم رقضهد 

 35بحيـث ال  لج ة .عداد مشرو  الـرد علـ  ال طـاب الملىـي السـامي.ل  

بـــاب مفتـــو  أعضـــاءد ونتـــر  القـــرار لىـــمد وال 01ي يـــد العـــدد علـــ  

 تفضل اأخ الدكتور عبدالع ي  عبدا  العجما . ل عضاء كاقة.
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 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
البـــد مـــن .عطـــاء الفر ـــة لراـــريند  بـــىرًا  ـــيدي الـــرسيسد 

ــــ لــم يقصــروا علــ   ا  قــي اللج ــة ــــ جــ اهم ا  ايــرًواأعضــاء الســابق

لج ـة السـابقة ع ـد مشـاركترم قـي مدى الس وال المااـية قـي اأدوار 

 5د ولىن لماذا ال يتم .عداد مشرو  الرد عل  ال طاب الملىي السامي

الت اا  من قبلرم و.عطاء الفر ـة لخاـوا  الجـدد الـذين لـم يسـبا لرـم 

حيــث .نرــا  !كمــا قعلــي اأاــي دال  ال ايــد؟ اللج ــةالمشــاركة قــي 

ت االي عن الترب  لعضوية اللج ة أنه  با لرا المشاركةد وهـذا أمـر 

مشـرو  الـرد علـ  ال طـاب الملىـي وقـي نرايـة اأمـر  من قبلراد ييا

 01 ــي عرب علــ  المجلــسد والمجلــس  ــيبدي عليــه مالح اتــهد  الســامي

 وبىرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
ــــدالع ي  العجمــــ بــــىرًاد  ــــدكتور عب ي ابــــد اإلاــــوي ا  اأخ ال

 05السابقين .عطاء الفر ة إلاوانرم الـذين لـم يسـبا لرـم المشـاركة قـي 

ــ  ال طــاب الملىــي الســامي ــة .عــداد مشــرو  الــرد عل . نحــن اآل  لج 

واع ا اأمور كاقة قي يد المجلسد وهو  ـيد قـرار د وال يمىـن أ  

نـــرد أي بـــ   يرغــــا قـــي التربـــ  لعضــــوية اللج ـــةد و ــــ بدأ اآل  

  اقترا  مىتا المجلسد قرل يواقا المجلس عل  اقترا  التصويي عل

 31لج ــة .عــداد مشــرو  الــرد علــ  ال طــاب مىتــا المجلــس بتشــىيل 

  الملىي السامي؟

 

 موافقة(غير )أغلبية 
 

 35 الرئيـــــــــــــــس:

أ ــماء الــراغبين قــي التربــ  لعضــوية لج ــة .عــداد  .ذ    ســتلم 

مشرو  الرد عل  ال طاب الملىي الساميد و يتم أاـذ رأي المجلـس 

عضــوًاد بي مــا  00علــ  كــل عضــو عبــر الشابــةد العــدد الحــالي اآل  

عضـوًا لـذلب أقتـر  أ  يىـو  اأخ  03اقترح ا  ابقًا أ  يىو  العـدد 
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 اـمن هـذ  اللج ـة ليىتمـل جما  ق رو واأخ الدكتور  عيد عبـدا 

بذلب العدد المقتر د عل  أ  تتشىل لج ـة الـرد مـن السـادي اأعضـاء 

التاليــــة أ ــــماؤهم: اأخ أحمــــد برــــ ادد واأخ درويــــ  الم ــــاعيد واأخ 

امـــيس الرميحـــيد واأاـــي اهـــوي الىـــواريد واأاـــي هالـــة رمـــ يد 

 5واأاي الدكتوري قايمـة الىـوهجيد واأاـي نانسـي دي ـا اضـوريد 

اأخ نــوار المحمـــودد واأاـــي  ـــامية الم يـــدد واأخ الـــدكتور أحمـــد و

العري د واأخ الدكتور محمد علي حسـند واأخ جمـا  ق ـرود واأخ 

 الدكتور  عيد عبدا د قرل يواقا المجلس عل  ذلب؟ 
 

 01 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
ون تقــل اآل  .لـ  الب ـد التــالي مـن جـدو  اأعمــا   .ذ  يقـر ذلـب. 

ــ ــس ال وعي ة الداسمــةد والمقــدم اقتــرا  وال ــا  بتشــىيل لجــا  المجل

ــارال أ ــحاب  بشــأنه  05مــن قبــل مىتــا المجلــس بعــد الت ســيا بــين اي

الســـعادي اأعضـــاء. تشـــىيل اللجـــا  هـــو التشـــىيل نفســـه قـــي الـــدور 

اد أراد االنضــمام .لــ  الســاباد والت ييــر الوحيــد هــو أ  اأخ أحمــد برــ 

لج ـــة الشـــ و  الماليـــة واالقتصـــادية قحـــل محـــل اأخ  ـــمير البحارنـــةد 

قأ ب  اأخ أحمد برـ اد قـي لج ـة الشـ و  الماليـة واالقتصـاديةد بي مـا 

 31اأخ  مير البحارنة قي لج ة الش و  ال ارجية والدقا  واأمن الوي يد 

نصــف  ــاعة بعــد التصــويي علــ  هــذا المقتــر   ــترق  الجلســة مــدي 

مــن اأمــر   عود بعــد ذلــب إلقــرارو ــالنت ــاب رؤ ــاء اللجــا  ونــوابرمد 

 ؟ تفضلي اأاي دال  جا م ال ايد.قرل ه ا  مالح القبلىمد 
 

 35 دالل جاسم الزايد: العضو

أر ـلي الجـدو  الم صـ  بالرغبـالد  بـىرًا  ـيدي الـرسيسد 

وك ي أرغا قي االنضمام .ل  لج ة ب و  الشبابد حيث توجد لـدي ا 

وثيقة الشباب العربي الصادري عن البرلما  العربي  لـذلب ك ـي أرغـا 

قي العمل م  أعضاء هذ  اللج ةد قحبذا لو أاـيف ا ـمي .لـ  أعضـاء 

 31 هذ  اللج ةد وبىرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
نحـن اآل  نـتىلم عـن اللجـا  ال وعيـة الداسمـة ال مــس بـىرًاد  

باإلاــاقة .لــ  لج ــة بــ و  المــرأي والطفــلد بال ســبة .لــ  لج ــة حقــو  

ا اــالب  اــرد حيــث .   اإلنســا  ولج ــة بــ و  الشــباب قحولرمــا أيضــً

 5المتقــدمين .لــ  لج ــة حقــو  اإلنســا  أكثــر مــن العــدد المطلــوبد أمــا 

اب قـــاأمر م تلـــف وال مشـــىلة قـــي بال ســـبة .لـــ  لج ـــة بـــ و  الشـــب

ة أعضــاء وه ــا  مجــا  إلاــاقة االنضــمام .ليرــاد قعــدد أعضــاسرا امســ

د حيث .  أعضاء اللجا  يجا أال يتجـاواوا  ـبعة أعضـاء. .ذ  عضوين

لج ــة بــ و  الشــباب  تضــاب .ليرــا اأاــي دال  ال ايــد واأاــي اهــوي 

 01 ما المتقدمو  الىواري. لج ة حقو  اإلنسا  تحتا  .ل   بعة أعضاء بي

.لــ  عضــويترا عشــري أعضــاءد قــي الحقيقــة لــم أرغــا قــي ات ــاذ قــرار 

با تبعاد أ ـماء معي ـةد كلىـم قـيىم ال يـر والبركـةد قفضـلي أ  

يأاـذ المجلــس قــرار د والمجلــس ي تــار مــن يــرا  م ا ــبًاد أو .  كــا  

أحد اإلاوي اأعضاء يود االنسحاب من هذ  اللج ة قله ذلـبد حيـث .  

 05اآل  تسعة أعضاءد لذا البـد مـن انسـحاب عضـوين م رـا.  اسراأعض عدد

المتربحو  لعضويترا هم: اأخ أحمد بر ادد واأخ أحمد الحدادد واأخ 

جا ــــم المرــــ  د واأخ جــــواد عبــــا د واأخ امــــيس الرميحــــيد واأخ 

د واأخ الم صــوردرويــ  الم ــاعيد واأخ راــا قــر د واأخ عبــدالوهاب 

اعي. تفضل اأخ الدكتور محمد علـي حسـن الدكتور محمد علي ال  

 31 علي.

 

 الدكتور محمد علي حسن علي:  العضو
ا م  لي أ  أرج  .ل  الب د السابا مـن  بىرًا  يدي الرسيسد 

جــدو  أعمــا  الجلســـةد ال ــا  بتشـــىيل لج ــة الـــرد علــ  ال طـــاب 

 35الملىـــي الســـاميد أقتـــر  بشـــأنرا أ  يىـــو  اأخ الـــدكتور م صـــور 

  لما له من ابري وقدري ل وية قي هذا المجـا د  رحا  امن أعضاسرا

عضـوًا  03.  كا  ه ـا  مجـا  للت ييـرد حيـث .  العـدد المقتـر  هـو 

 و.  أاف ا ب صًا  ار قلن يضير هذا اأمرد وبىرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس
تفضــل نحــن  ــو ت ا علــ  هــذا المواــو  وانترــ  اأمــر. بــىرًاد  

 برـــ اد.اأخ أحمـــد .براهيــم 
 

 5 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

للج ة حقو  اإلنسا  هو  العدد المطلوب بىرًا  يدي الرسيسد

 ــبعة أعضــاء بي مــا الموجــودو  هــم تســعة أعضــاء  لــذا ا ــمحوا لــي 

 باالنسحاب م راد وبىرًا.

 

 01 الرئيـــــــــــــــس:

 محمد علي محمد ال  اعي.الدكتور بىرًاد تفضل اأخ  

 

 محمد علي محمد الخزاعي:الدكتور عضو ال
ا أعلـــن انســـحابي مـــن هـــذ   بـــىرًا  ـــيدي الـــرسيسد  أنـــا أيضـــً

 05 اللج ةد وبىرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:
.ذ  بقـي قـي هـذ  اللج ـة  ـبعة أعضـاءد وقـيرم ال يـر بـىرًاد  

والبركـــة. لـــدي ا اآل  مالح ـــة واحـــديد يـــا أاـــي اهـــوي ال يمىـــن أ  

 31مـن لج تـين باإلاـاقة .لـ  اللج ـة الرسيسـيةد تىوني عضوًا قـي أكثـر 

لذا ال يمىن أ  تىوني عضوًا قي لج ة ب و  الشباب عل  الرغم من 

 رغبتي قي أ  تىوني عضوًا قيرا.

   

 زهوة محمد الكواري: العضو 
ـــرسيسد  ـــة   ـــيدي ال  35المـــرأي بـــ و   أنســـحا مـــن عضـــوية لج 

 والطفل وأنضم .ل  لج ة ب و  الشبابد وبىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
اأمـــور كلرـــا بـــين أيـــديىم الت ـــاذ القـــرار  حســـ ًاد بـــىرًاد 

الم ا اد وكما قلي قي الجلسة السابقة .ن ا قريا عمل واحـد ونعمـل 

بـــالرو  نفســـرا. وأحببـــي قبـــل أاـــذ مـــواققتىم ال راسيـــة أ  أواـــ  أ  

 5علـي التعديل الذي حدث هو أ  اأاوين أحمد برـ اد والـدكتور محمـد 

أعضــــاء.  7ال  اعــــي انســــحبا مــــن لج ــــة حقــــو  اإلنســــا  والمتبقــــي 

وب صو  اأاي اهوي الىواريد ققد انسحبي من لج ة ب و  المرأي 

وكـذلب اأاـي دال  جا ـم  والطفل وانضمي .ل  لج ة بـ و  الشـباب

. قرـل يواقـا المجلـس علـ  التشـىيل .لـ  اللج ـة نفسـراال ايد انضمي 

 01 كما تم بيانه؟

 

 قة()أغلبية مواف
 

 الرئيـــــــــــــــس:
 05. قبل أ  أرق  الجلسـة حتـ  تجتمـ  اللجـا  ومـن ثـم ي قر ذلب.ذ   

نجتمـ  مــري أاـرىد بقــي أمام ـا علــ  جـدو  أعمــا  هـذ  الجلســة الب ــد 

ال ــا  بانت ــاب أربعــة مــن بــين أ ــحاب الســعادي اأعضــاء المربــحين 

 1وقــد تقــدم لتمثيــل المجلــس قــي اللج ــة الت فيذيــة للشــعبة البرلمانيــة. 

أعضاء بطلا االنضـمام .لـ  اللج ـة الت فيذيـة للشـعبة البرلمانيـةد كمـا 

 31اتصل بي اأخ جما  ق رو ــ وقد كا  مساقرًا ـــ ويلـا االنضـمام .لـ  

اللج ة الت فيذية للشعبة البرلمانيةد وقلي له .ن ا   عرب المواو  عل  

أ  نض  ا مه المجلس أ  قتري التقدم .ل  الترب  انتريد قلم نستط  

أعضــاء  4والقـرار لىـمد و.ذا واققـتم قسـوب يجـرى االنت ـاب الاتيـار 

جرى االنت اب لالاتيار من أعضاءد و.ذا لم تواققوا قسوب ي  9من بين 

 35أعضـاء. وكمـا تعلمـو  أ  الوقـي محـدد  لـذلب لـم أود أ  أاـ   1بين 

ا م اأخ جما  ق رود و أتر  القرار لىمد قرل يواقا المجلس عل  

ااقة اأخ جما  ق رو ليىو  امن المربـحين لتمثيـل المجلـس قـي .

 اللج ة الت فيذية للشعبة البرلمانية؟
 

 31 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
 تفضل اأخ اميس حمد الرميحي. . ي قر ذلب.ذ   

 

 العضو خميس حمد الرميحي:
 5أعلــن انســحابي مــن التربــ  لعضــوية  بــىرًا  ــيدي الــرسيسد 

 . د وبىرًااللج ة الت فيذية للشعبة البرلمانية

 

 الرئيـــــــــــــــس:
أعضــاء وهــم اإلاــوي: أحمــد .بــراهيم  1بقــي لــدي ا .ذ  بــىرًاد  

 01 و ـن الـدكتوري بر اد وأحمد مردي الحداد ودروي  أحمد الم ـاعي و

كتوري قايمـــة حـــاجي تقـــوي وعبـــدالوهاب عبدالحســـن الم صـــور والـــد

 ال  اعي.محمد عبدالجبار الىوهجي والدكتور محمد علي 

 

)وهنا أمر معالي رئيس المجلس موظفي األمانة العامة 

 05بالمجلس بتوزيع األوراق الخاصة بعملية االنتخاب على 

 (اء وفرز األصوات، وقد قاموا بذلكالسادة األعض

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 تفضلي اأاي دال  جا م ال ايد.  

 31 

 دالل جاسم الزايد: العضو
 هل ه ا  ورقة تم ا تبعادها؟ بىرًا  يدي الرسيسد 

 

 :الرئيـــــــــــــــس
 35  نعمد ه ا  ورقة بايلة. 
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 دالل جاسم الزايد: العضو
 وما هو  با البطال ؟ 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 5  . با البطال  هو وا  ا م ب   غير مرب 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
هـذ  الورقــة تسـقط قيمــا يتعلـا با ــم الشــ     ـيدي الــرسيسد 

غير المرب د أما باقي اأ ماء قري  حيحة. وقرار بطال  هذ  الورقة 

 01غير  حي د والمفروب أنرـا  ـحيحةد واا ـة أ  اال ـم الـذي اـار  

لي التربي  كا  أ الً من المربحين ثم انسحا  وأنا أيلا م ـب معـا

الرسيس أ  يتم اعتماد الورقة التي تم . قايرا واحتسـاب بطالنرـاد أ  

قاسم قي حا اأب ا  الثالثةد وغيـر قاالنت اب بطالنرا غير  حي د 

 قاسم قي حا من  حا ا مه من التربي د وبىرًا.

 05 

 :الرئيـــــــــــــــس
 .يبىرًاد تفضل اأخ عاد  عبدالرحمن المعاود 

 

 :ةرحمن المعاودعادل عبدال العضو
 31تأييدًا لىـالم اأاـي دال  ال ايـد أقـو   بىرًا  يدي الرسيسد 

.  ه ا  ورقة كا  قيرا ثالثة أ ماء ققط وقد تـم اعتمادهـاد وأعتقـد 

واـ  الورقـة نفـس أ  الورقة التـي قيرـا ا ـم اأخ امـيس الرميحـي لرـا 

بإمىانـه أ  ي ربـ  ا ـم بـ   واحـد  والعضـوالتي قيرا ثالثة أ ـماء. 

ققط من الثمانيةد والبد أ  ت عتمد ورقتهد وعليه أعتقد أ  الصواب قـي 

 35هذ  الورقة أ  يسقط ققط ا م الش   الذي انسحا وتعتمد اأ ماء 

 الثالثة اأارىد وبىرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:
 بىرًاد تفضل اأخ أحمـــد .براهيــم برـــ اد. 

 

 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:العضو 
 5أرى أ  تضـــاب اأ ـــماء الثالثـــة .لـــ   بـــىرًا  ـــيدي الـــرسيسد 

 اأ ماء اأارى ثم نحتسا ال تيجة ال راسيةد وبىرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس
ـــدكتور عصـــام بـــىرًاد تفضـــل اأخ   ـــدالوهابال البرانجـــي  عب

 01 .رسيس هيلة المستشارين القانونيين بالمجلس

 

 :المستشارين القانونيين بالمجلسرئيس هيئة 
تسجيل أي ا م غير مرب  ي بطل الورقة  بىرًا  يدي الرسيسد 

 االنت ابيةد وبىرًا.

 05 

 الرئيـــــــــــــــس:
 30ه ا  اآل  ثالثة .اوا  من المربحين حصـلوا علـ  بىرًاد  

محمـد علـي الـدكتور  وتًاد وهم اإلاوي أحمد برـ اد وأحمـد الحـداد و

ال  اعيد وبقي لدي ا بـ   واحـدد والم اقسـة اآل   ـارل محصـوري 

 31بــين اأخ جمــا  ق ــرو واأخ عبــدالوهاب الم صــورد وكــل واحــد م رمــا 

ـــا ـــوتًاد وقـــي رأيـــي أ  ن جـــري  09حصـــل علـــ   بـــين االث ـــين  اقتراعً

د وذلـب حتـ  ال نت ـذ قـرارًا بإبطـا  ورقـة االقتـرا ونحتىم .ل  نتيجـة 

حتســـابرا ونىـــو  قـــد ات ـــذنا القـــرار ال طـــأ. وعليـــه قـــي اقتـــرا  أو ا

اعتقادي أ  ثالثة أ ماء مـن اأربعـة محسـومةد وبقـي اأخ جمـا  ق ـرو 

 35بي رما ومـن يفـوا ن بـار  لـه.  االقترا واأخ عبدالوهاب الم صورد ن جري 

 اأاي هالة رم ي قاي .  تفضلي
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 العضو هالة رمزي فايز:
ذي عل  اللوحة مقابـل ا ـم اأخ الرقم ال بىرًا  يدي الرسيسد 

 ...09وليس  01جما  ق رو هو 

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

د اأخ عبدالرحيم بـوجيري لـم ي تبـه ع ـد قـراءي اأ ـماءد 09هو  

 .09وقد تم ت بيرهد والرقم هو 

 

 العضو هالة رمزي فايز:
 01 .ذ  أرجو تصحي  الرقم عل  اللوحةد وبىرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ عبدالرحيم بوجيريد لدي ا ثالثة أ ماء م كـديد بىرًاد  

ن عبـدالوهاب الم صـور وجمـا  ويواآل  أعيدوا احتسـاب اأ ـوال ل اـ

 05ق رود باعتبار اأ ـوال البايلـة بحسـا رأي رسـيس هيلـة المستشـارين 

 اأخ عبدالرحمن محمد جمشير.  القانونيين. تفضل

 

 العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
نرجو .عادي الفرا لجميـ  اأ ـوالد مـ   بىرًا  يدي الرسيسد 

 31عــدم . ــقا  الورقــة التــي ذكــر  ــعادي المستشــار أنرــا تســقط بســبا 

ذكر ا م اأخ اميس الرميحي الذي انسحاد أرجو عدم . قا  هذ  

 الورقةد واحتساب باقي اأ ماء...

 

 الرئيـــــــــــــــس:
 35د ل  رـي عمل ـاد ال يوجـد قـر  ال تعقدوا اأمورأخ عبدالرحمن يا  

 ــواء تربــ  اأخ جمــا  ق ــرو أو اأخ عبــدالوهاب الم صــور. وكــل مــا 

ه الب اآل  أن ا  وب نعيد التصويي ما بين االث ين اللذين حصـال علـ  

 ـوتًا نعتبـرهم قـاس يند وبقـي  30اأ وال نفسرا. الـذين حصـلوا علـ  
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 ـرو موجـودًا لربمـا لدي ا اث ا  ن تلـف عليرمـاد ولـو كـا  اأخ جمـا  ق

انسحا حالً لرذا اإلبىا د و وب نعيد ال  ر حت  تطملن قلوبىم. 

لقد حاولي االتصا  باأخ جما  ق ـرو ولىـن يبـدو أ  لديـه اجتماعًـاد 

وعلــ  مســـ وليتي أعلــن انســـحابه مــن التربـــ  ويبقــ  اأخ عبـــدالوهاب 

 5عبدالحسن الم صور مىانه. تأكدوا أ  اأخ جما  ق رو لن يعتربد 

وهـو أكبــر مـن ذلــب. نعلــن اأخ عبـدالوهاب الم صــور عضـوًا رابعًــا قــي 

الشعبة البرلمانيةد وبالتوقيا للجمي د وكما قا  اأخ اميس الرميحـي 

.نــه لــو كــا  اأخ جمــا  ق ــرو موجــودًا النســحا ب فســه. .ذ  أعضــاء 

اللج ة الت فيذية للشعبة البرلمانية هم: اأخ أحمـد .بـراهيم برـ ادد واأخ 

 01د مرــدي الحــدادد واأخ الــدكتور محمــد علــي محمــد ال  اعــيد أحمــ

واأخ عبدالوهاب عبدالحسن الم صور. يا .اـوا د تمى ـا مـن االتصـا  

باأخ جما  ق رو وهو مواقا علـ  االنسـحاب ويبـار  لـ خ عبـدالوهاب 

وذلــب الجتمــا    واآل   ــوب أرقــ  الجلســة مــدي نصــف  ــاعةالم صــور. 

اللجا  ال وعيـة الداسمـة النت ـاب رؤ ـاء اللجـا  ونـوابرمد حتـ  يىتمـل 

ـــاس   ـــ  نت ـــس عل ـــود إليـــال  المجل ـــم نع ـــسد ث ـــا المجل  05تشـــىيل مىت

 االنت ابال.

 

 )رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت(         
 

 31 الرئيـــــــــــــــس:

نعلـن اآل  وبسم ا  نستأنف الجلسـة. نرحـا بىـم مـري أاـرىد 

نتاس  انت اب رؤ اء اللجا  ال وعيـة الداسمـة ونـوابرم قـي المجلـس لـدور 

ـــاد الثالـــث مـــن الفصـــل التشـــريعي الرابـــ . أوالً:  لج ـــة الشـــ و  االنعق

ا للج ــةد وامـيس حمــد التشـريعية والقانونيـة : دال  جا ــم ال ايـد رسيسـً

 35ا  واأمـن لج ـة الشـ و  ال ارجيـة والـدقالرميحي ناسبًـا للـرسيس. ثانيًـا: 

ــوي ي ــي ال ــدكتور محمــد عل ــةد وال ا للج  ــد محمــد المســلم رسيســً : اال

: لج ة الش و  الماليـة واالقتصـاديةمحمد ال  اعي ناسبًا للرسيس. ثالثًا: 

ا للج ـةد والـدكتور عبـدالع ي  حسـن أبـل  االد حسين المسقطي رسيسـً

فااـل : الـدكتوري جرـاد عبـدا  اللج ـة ال ـدمالناسبًا للرسيس. رابعًا: 

ا:   31لج ـة المراقـا رسيسًا للج ةد ونوار علي المحمود ناسبًا للرسيس. اامسـً




