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    ت ونتائج  اجللسة الثانيةراراق                            
 م     17/10/2021 -  هـ 3/1443/ 11 األحد      

        اخلامسالفصل التشريعي  - الرابعدور االنعقاد العادي           
 

 : األول  البند
 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

دالل جاسم   :اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة األعـضاء -
. ولم يتغيب عن الزايد، د. وعبدالعزيز عبدهللا العجمان، وعبدالرحمن محمد جمشير

 .من دون عذر أحد من األعضاء حضور الجلسة السابقة
 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

 ت بال تعديل.وأُقرعلى المضبطة،  تم التصديق   -

 
 

 الثالث: البند

 الرسائل الواردة 
حمد آل خليفة    بنرسالة صاحب السمو الملكي األمير سلمان  أُخطر المجلس ب •

 الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة   مجلس  رئيس

 : ( من الدستور38عن جاللة الملك المفدى، وفق المادة )
 إلى(  6)  برقم  جديد  بند   بإضافة  2021  لسنة(  12)  رقم  بقانون  المرسوم - أ

  بشأن   2006  لسنة(  78)  رقم  بقانون  المرسوم  من(  8)  المادة  من)ج(    الفقرة

 .التعطل ضد التأمين
 . الخارجيين  الحسابات  مدققي  بشأن  2021  لسنة(  15)  رقمالمرسوم بقانون   -ب
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 العمل  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  2021  لسنة (  16)  رقمالمرسوم بقانون       -  ج

 . 2012 لسنة(  36) رقم بالقانون الصادر األهلي القطاع في
 بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  2021  لسنة(  17)  رقمالمرسوم بقانون       -  د

 .البحرين جامعة وتنظيم بإنشاء 1986 لسنة( 12) رقم
بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2021( لسنة  18)  رقمالمرسوم بقانون    -   ـه

 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.  2014( لسنة 51)
بقانون       -  و   موالمرس  أحكام  بعض  بتعديل  2021  لسنة(  19)  رقمالمرسوم 

 .األوسمة شأن في 1976 لسنة( 19) قمر بقانون
بقانون       -  ز لسنة  20)  رقمالمرسوم  قانون   2021(  أحكام  بعض  بتعديل 

 .  2001( لسنة 21الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
  رقم   القانون  أحكام  بعض  بتعديل  2021  لسنة(  21)  رقمالمرسوم بقانون      -  ح

 .العمل سوق تنظيم بشأن 2006 لسنة( 19)
  المواد  في  التنفيذ  قانون  بإصدار  2021  لسنة(  22)  رقمالمرسوم بقانون    -  ط

 .والتجارية المدنية
  الطفل  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  2021  لسنة (  23)  رقمالمرسوم بقانون    -  ي

 .2012 لسنة( 37) رقم بالقانون الصادر
 القانون   من(  13)   المادة  بتعديل  2021  لسنة(  24)  رقمالمرسوم بقانون    -  ك

 . البديلة والتدابير العقوبات بشأن 2017 لسنة( 18) رقم
بتعديل بعض أحكام القانون رقم   2021( لسنة  25المرسوم بقانون رقم )     -  ل

 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز. 2006( لسنة 10)
)     -  م بقانون رقم  المرسوم  ب  2021( لسنة  26المرسوم  تعديل بعض أحكام 

( رقم  لسنة  30بقانون  المنازعات   2009(  لتسوية  البحرين  غرفة  بشأن 

 االقتصادية والمالية واالستثمارية. 
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بتعديل بعض أحكام قانون السلطة   2021( لسنة  27المرسوم بقانون رقم )  -  ن

 . 2002( لسنة 42القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات  2021( لسنة 28ن رقم )المرسوم بقانو -س 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والتجارية  المدنية  المواد  لسنة  14في   )

1996 . 

 : الرابع البند
(  58)  رقم القانون  من(  2) املادة  إىل جديد  بند بإضافة قانون  مشروع على  النهائي  الرأي  أخذ 
  املقدم بقانون  االقرتاح ضوء  يف  املعد)  اإلرهابية، األعمال من اجملتمع محاية  بشأن م2006 لسنة
من دور االنعقاد  ( 29)  اجللسةمت أخذ الرأي على املشروع يف جمموعه يف (. )النواب جملس  من

 ( اخلامسالتشريعي  الفصل من  الثالث العادي

 إلعادة النظر فيه. إلى مجلس النواب    وإعادته  ،المذكور  الموافقة النهائية على المشروع -

 : اخلامس البند
(  27)  رقم بقانون املرسوم  من( 1) املادة  بتعديل قانون  مشروع على  النهائي  الرأي  أخذ 

  جملس   من املقدم  بقانون االقرتاح  ضوء يف  املعد) التجاري،  السجل بشأن م2015 لسنة
( من دور االنعقاد  29)  اجللسة)مت أخذ الرأي على املشروع يف جمموعه يف (.  الشورى

 العادي الثالث من الفصل التشريعي اخلامس( 
 إلعادة النظر فيه. إلى مجلس النواب    وإعادته  ،المذكور  الموافقة النهائية على المشروع -

 : السادس  البند
   ،جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي  تشكيل

 املقدم اقرتاح بشأنه من قبل مكتب اجمللس 
الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب  -

األعضاء: فخرو  السعادة  محمد  ــ وعض)رئيًسا(،  جمال  علي    من:كـــــل  وية  ـ جميلة 
سالم الدوسري، علي عبدهللا العرادي، وفيصل    سلمان، وصادق عيد آل رحمة، صباح

راشد النعيمي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، ونانسي دينا إيلي 
 خضوري، وياسر إبراهيم حميدان، ويوسف بن أحمد الغتم. 
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 : السابع البند
تشكيل جلان اجمللس النوعية الدائمة، املقدم اقرتاح بشأنه من قبل مكتب اجمللس  

 أصحاب السعادة األعضاء رغبات بعد التنسيق بني 
قبل  - من  بشأنه  اقتراح  المقدم  الدائمة،  النوعية  المجلس  لجان  تشكيل  على         الموافقة 

 المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة األعضاء.ب مكت

 : الثامنالبند 
 عضاء لتمثيل اجمللس  األانتخاب أربعة من 

 يف اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية 
االنتخاب - من    ُأجري  كل  بالعضوية  فاز  السعادةحيث   :  ءاألعضا  أصحاب 

رضا  ( صوًتا،  24)  منى يوسف المؤيد ( صوًتا،  26)  علي عبداهلل العرادي 
 ( صوًتا.23) صباح سالم الدوسري  ( صوًتا،23) إبراهيم منفردي

 :التاسع البند
 ونوابهمإخطار اجمللس مبا أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة 

الدائمة    - النوعية  اللجان  انتخابات رؤساء  نتائج  أسفرت عنه  بما  المجلس  أُخطر 
 ونوابهم، وذلك على النحو التالي:

 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:  •

 رئيًسا للجنة.              دالل جاسم الزايد                           -

 نائًبا للرئيس.            عادل عبدالرحمن المعاودة                  -
 

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني:  •

 رئيًسا للجنة.           فيصل راشد النعيمي                               -

 . نائًبا للرئيس                                        يوسف أحمد الغتم  -
 

 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية:  •

 رئيًسا للجنة.              خالد حسين المسقطي                           -

 نائًبا للرئيس.                                     رضا عبدهللا فرج        -
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 لجنة الخدمات: •

 رئيًسا للجنة.                 د. جهاد عبدهللا الفاضل                     -

 نائًبا للرئيس.                                            هالة رمزي فايز  -
 

 لجنة المرافق العامة والبيئة:  •

 رئيًسا للجنة.                                   علي د. محمد علي حسن -

 نائًبا للرئيس.             عبي                          جمعة محمد الك  -
 

 لجنة شؤون المرأة والطفل: •

 رئيًسا للجنة.                 د. ابتسام محمد الدالل                  -

 نائًبا للرئيس.                               منى يوسف المؤيد             -

 

 : حقوق اإلنسانلجنة  •

 رئيًسا للجنة.                أحمد مهدي الحداد                           -

 نائًبا للرئيس.               درويش أحمد المناعي                       -
 

 لجنة شؤون الشباب: •

 رئيًسا للجنة.                                       رضا إبراهيم منفردي  -

 نائًبا للرئيس.                سبيكة خليفة الفضالة                        -

 

 :البيان التاليي يف بداية اجللسة ُتل

 ذكرى المولد النبوي الشريف. مناسبةب بيان •

 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش

 


