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 الثامنة رارات ونتائج اجللسة ق            
 م     28/11/2021 - هـ23/4/1443  األحد             

        الفصل التشريعي اخلامس - الرابعدور االنعقاد العادي           
 

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

جمال محمد فخرو،   اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة األعـضاء: -
سلمان،   علي  المعاودة،  وجميلة  عبدالرحمن  فايزوعادل  رمزي  خليفة  وهالة  وسبيكة   ،

 . أحد من األعضاء من دون عذر . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقةالفضالة
 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

   ت بال تعديل.على المضبطة، وأُقرتم التصديق     -
 

 

 الثالث:  البند

 بيان مبناسبة يوم املرأة البحرينية 

 

 ُتلي البيان المذكور.  -
 

 :الرابع البند

 الرسائل الواردة     

بإحالة   -أ المجلس  المنافسة   مشروعأُخطر  تشجيع وحماية  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 
 ( رقم  بالقانون  لسنة  31الصادر    من  المقدم  بقانون  االقتراح   ضوء  في)المعد    ،م 2018( 

 . واالقتصادية المالية الشؤون لجنة إلى ؛(الشورى  مجلس

) - ب المادة  بتعديل  بقانون  االقتراح  بإحالة  المجلس  قانون    (465أُخطر  الصادر  من  التجارة 
بقانون رقم )  والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: صادق    م،1987( لسنة  7بالمرسوم 

رحمة،   آل  المسقطي،  و عيد  حسين  البنمحمد،  و خالد  إسماعيل  بسام  جاسم و الدكتور  دالل 
 . واالقتصادية المالية الشؤون لجنة إلى؛ جميلة علي سلمانو الزايد، 
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 : اخلامس البند

   احلداد مهدي أمحد العضو  سعادة من واملقدم الصحة وزيرة السعادة صاحبة   إىل املوجه  السؤال
 عليه  الوزيرة سعادة ورد الطبي، السلمانية جممع لتوسعة الوزارة خطط  بشأن

 على السؤال المذكور.  ةالوزير سعادة أُخطر المجلس برد -

 
 : السادس البند

  بتعديل م2021 لسنة(  19) رقم بقانون املرسوم خبصوص والقانونية جلنة الشؤون التشريعية  تقرير
 األومسة  شأن  يفم  1976  لسنة( 19) رقم بقانون املرسوم  أحكام  بعض

  النواب   مجلس  رئيس  إلى  وإحالته  باالسم،  نداء    المذكور  بقانون   المرسوم  على  الموافقة -
 . بذلك  الحكومة إلعالم

 
 : السابع البند

  انضمام على  باملوافقة قانون مشروع  خبصوص  الوطني  واألمن والدفاع اخلارجية  الشؤونجلنة  تقرير
  واملنصف  العادل والتقاسم اجلينية املوارد على احلصول بشأن ناغويا بروتوكول إىل البحرين مملكة

   البيولوجي، التنوع  باتفاقية امللحق استخدامها، عن الناشئة  للمنافع
 م 2020 لسنة ( 81) رقم للمرسوم  املرافق

 . الموافقة على المشروع من حيث المبدأ -
 مسمى المشروع والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة. الموافقة على  - 
 الديباجة والمادة األولى بتعديل اللجنة. الموافقة على  -
 .الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة، على أن يؤخذ مجموعه في المشروع  على الموافقة -

 
 :الثامن البند

   الوطنية، التقليدية احلرفية املنتجات محاية  بشأن  قانون  مشروع خبصوص  اخلدماتجلنة  تقرير

 ( النواب جملس  من املقدم - ة بصيغته املعدل -)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 النواب، وإحالته مجلس إليه انتهى ما مع بالتوافق المبدأ حيث من  المشروع  على الموافقة عدم -

 .بذلك الحكومة  إلعالم النواب  مجلس رئيس إلى
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 :التاسع البند

 جديدة مادة بإضافة بقانون االقرتاح خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون للجنة التكميلي  التقرير 
  ٩) برقم

 
   التعطل،  ضد التأمني  بشأن م2006لسنة ( 78) رقم  بقانون املرسوم إىل( امكرر
   فرج،  عبداهلل رضاو املناعي،  أمحد درويش: األعضاء السعادة أصحاب  من واملقدم

  الزايد، جاسم داللو ،علي حسن علي حممد   الدكتورو
 سرحان  حممد   منصور الدكتورو

الحكومة لوضعه في   - إلى  المذكور، وإحالته  بقانون  االقتراح  النظر في  الموافقة على جواز 
 صيغة مشروع قانون. 

 
 : العاشر  البند

  أمناء جمللس الثالث  االجتماع يفمشاركتها   بشأن الفاضل  عبداهلل جهاد الدكتورةسعادة تقرير 
   عاصمة القاهرةيف  املنعقد العربي، للربملان  التابع اإلنسان حلقوق  العربي  املرصد

 م 2021 أكتوبر 28-25 من الفرتة خالل  العربية،  مصر مجهورية

 المذكور.  بالتقريرأُخطر المجلس  -

 

 
 
 
 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش  


