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 عشرة الثانيةرارات ونتائج اجللسة ق  
 م    9/1/2022 - هـ6/6/1443 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس - الرابعدور االنعقاد العادي           
 

 :األول البند  
 السابقةتالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة 

. ولم صاحب السعادة العضو جواد عبدالله عباساعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة  -
 أحد من الأعضاء من دون عذر. لسة السابقةـيتغيب عن حضور الج

 

 الثاني: البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   

 .بلا تعديل تعلى المضبطة، وُأقرتم التصديق    -
 

 :الثالث البند
 البيانات                                                         

 لا توجد بيانات.   -
 :الرابع البند

 الرسائل الواردة     
بتعديل بعض أحكام  م2021( لسنة 17المرسوم بقانون رقم )إحالة ب ُأخطر المجلس -أ

إلى لجنة  ؛وتنظيم جامعة البحرين بإنشاء م1986( لسنة 12المرسوم بقانون رقم )
 .الخدمات

بتعديل بعض أحكام قانون  2021( لسنة 16المرسوم بقانون رقم )بإحالة  ُأخطر المجلس -ب
 .الخدماتإلى لجنة  ؛م2012( لسنة 36العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم )
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مشروع بقانون بالموافقة على نظام )قانون( بتعديل بعض أحكام بإحالة  ُأخطر المجلس  - ج
بية، المرافق للمرسوم رقم  نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العر

 .الوطني والأمن والدفاع الخارجية الشؤونإلى لجنة ؛ م2021( لسنة 58)
 

( 27( من المرسوم بقانون رقم )1مشروع قانون بتعديل المادة )بإحالة  المجلسُأخطر  - د
إلى  ؛م2020( لسنة 24المرافق للمرسوم رقم )، بشأن السجل التجاري 2015لسنة 
 .والاقتصادية المالية الشؤونلجنة 

 

مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي بإحالة  ُأخطر المجلس - هـ
 العامة المرافقإلى لجنة ؛ م2021( لسنة 40للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم )

 .والبيئة
 

مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في بإحالة  ُأخطر المجلس -و 
؛ م2021( لسنة 76المرافق للمرسوم رقم )، بمنظمة المؤتمر الإسلاميالدول الأعضاء 

 .شؤون المرأة والطفلإلى لجنة 
 

المعاودة، ودلال جاسم  عبدالرحمن عادلالسعادة الأعضاء:  أصحاب رسالةب ُأخطر المجلس   - ز
بشأن  الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري،

 سنةل (26) استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقمطلب 
 .م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها2000

 

عادل عبدالرحمن ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، ب المجلسُأخطر  - هـ
براهيم منفردي، بشأن والدكتور محمد علي الخزاعي، والمعاودة،  استرداد طلب رضا إ

الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون 
 م.2002( لسنة 46رقم )
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 :خلامسا البند
 السؤال املوجه إىل صاحبة السعادة وزيرة الصحة، واملقدم من سعادة العضو 

عبداهلل العجمان بشأن خطة وزارة الصحة احلالية واملستقبلية لتوظيف  الدكتور عبدالعزيز
 البحرينيني من أصحاب االختصاصات الطبية والصحية يف املستشفيات احلكومية واخلاصة،

 ورد سعادة الوزيرة عليه 
 

 على السؤال المذكور. ةالوزير سعادة ُأخطر المجلس برد -
 

 :السادس البند
  العضو سعادة من واملقدم والتعليم، الرتبية وزير السعادة صاحب اىل املوجه السؤال

  املدارس، إليه وصلت الذي التعليمي املستوى بشأن علي حسن علي حممد الدكتور
 عليه الوزير سعادة ورد

 

 على السؤال المذكور.ر الوزي سعادة ُأخطر المجلس برد -
  

 :السابع البند
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد  خبصوصتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 التأسيس والنظام األساسي لشركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات املنشأة مبوجب 
 م1979( لسنة 18املرسوم بقانون رقم )

 

 .الموافقة على المشروع من حيث المبدأ -
  الأولى، التالية كما جاءت من الحكومة: )مسمى المشروع، الديباجة،على المواد الموافقة  - 

 الثانية: الثالثة بعد إعادة الترقيم(.
 الثانية.المادة استحداث الموافقة على  -
 .مجموعه في المشروع على الموافقة -
 الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.  -

الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس  -
 لرفعه إلى جلالة الملك المفدى. االوزراء تمهيدً 
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 :الثامن البند
( 11تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

ا إىل قانون 
ً
  م،2001( لسنة 35البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )مكرر

 (النواب)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 
 

الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب  -
 لإعادة النظر فيه.

 
 :التاسع البند

 االقرتاح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم  خبصوصتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
ا( إىل القانون رقم ) 6)

ً
 بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، م2008( لسنة 3مكرر

 رضا عبداهلل فرج، وواملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: درويش أمحد املناعي،  
 دالل جاسم الزايد، و، علي حسنالدكتور حممد علي و

 الدكتور منصور حممد سرحانو
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤ إدارة ش  


