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 )الإجرائية( الأولىمضبطة الجلسة 
 5 الأولدور الانعقاد العادي 

 السادسالفصل التشريعي 
 

 1الرقـم:    
 هـ 1444جمادى الأولى  18التاريخ:   
 10 م2022ديسمبر  12    

 
جلسته   الشورى  مجلس  الانعقاد )الإجرائية(    الأولىعقد  دور  من 

بقاعة الاجتماعات الـكبرى بمقر    السادسمن الفصل التشريعي    الأولالعادي  
 ثنينااليوم  ء  سا م من  الخامسة والربع  ، عند الساعة  المجلس الوطني بالقضيبية

الأولى  شهر  من  الثامن عشر الموافق  1444  جمادى  شهر   الثاني عشرهـ   15من 

رئيـس    علي بن صالح الصالح  السيدبرئاسة صاحب المعالي    م،2022  ديسمبر
 أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:   حضور، ومجلس الشورى
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 ابوسوم  حمدك اوملا الك. .   العضو  الكتو ة 
بووو ب وووووووووو وووو . شيووو    ووو سوووووووووو    الوووعضوووووووووو  
الوعو  و .  يضودووووك  ووووووووووملو   الووووكتووو ة   الوعضووووووو  
 العضووووووو  ال ووووووو   يضدوك ب. حمدوك        و .
 العضووووو  الكتو ة بسوووووم  ش ووووودم    ال  دمدك.
حووووووموووووودووووووك  وووووو وووووو  . يوووووودووووووم    الووووووعضوووووووووووو  
الوووو ووووعوووو وووو .  حووووموووودووووك  يوووودووووعوووو    الووووعضووووووووووو  

 السوو دم .ةضووم  العضوو  الكتو ة  يد    حمدك 
 هوومع   ووكف ال وومضوووووووو .العضووووووو  الووكتو ة  ي

الووووو ووووو وووووم . ضووووو ووووو ووووو   يووووو اع   الوووووعضوووووووووووو  

يوووووو اع  وووووو ووووووكف  وووووو ووووووم .  الووووووعضووووووووووووو  

الووووو وووووعووووو ووووودووووو . حووووو ووووومة   ضووووودوووووك   الوووووعضووووووووووو  
الووودسووووووووو ووو ووو .  ضسووووووووو ووو.   الوووعضووووووووو   ووووملووووك 
الووووووو ا وووووووك. يوووووووم وووووووووووووو   ع.    الوووووووعضوووووووووووووو  
حوووو وووو وووو ع .  شبوووو ا وووو وووو   ةضوووووووووووم   الووووعضووووووووووو  
ةضووووووووووووووم  ووووووو وووووووكف  ووووووو  .  الوووووووعضوووووووووووووو  
الوو ضووووووووووملوووو .   الووعضووووووووو   ووووووووو وو وو وووو   وو وو وو وووو  
ةضووووودووووو . اوووووووووووومع   ووووو وووووك      الوووووعضوووووووووووو  

يووووو ووووو ال وووووووووووو ووووومة. الوووووعضوووووووووووو   ووووومة     ووووو  
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الووووودووووو وووووم ووووو .  حووووومووووودوووووك   الوووووعضووووووووووو   ووووو   
الووعسوووووووو حوو .   الووعضوووووووو   وووومع   وو ووووكالوو ضوودوو. 
يوود وووووووو وو . حووموودووووك   الووعضوووووووو   وو ووووكالوو ضوودوو. 
يبوووو .  ضسووووووو.  الووووكتووو ة  و ووووكالوعو  و    الوعضووووووو  
 العضووووووو  الوكتو ة   وكالع      وكف الع دوم .
الوووو ووووعوووو وووودوووو .  الووووعضووووووووووو   وووو ووووكف  وووو وووو  
الووومووووكاع.  يضووودووووك  الووووكتووووووو ة  ووو ووو    الوووعضووووووووو  
ال وووووووووووهوووومبوووو . ضسووووووووووو وووو.   الووووعضووووووووووو   وووو وووو  

الووووووعوووووو اع .الووووووعضوووووووووووو      وووووو وووووو   وووووو ووووووكف 
الوووو حوووو ووووموووو .  حووووموووودووووك   الووووعضووووووووووو   وووو وووو  
 العض  الكتو ة   م د    كال  مة ال     .
ضووووو ووووو ووووو   وووووم وووووووووووو .  لووووو ووووو وووووم   الوووووعضوووووووووووو  
الوووكتو ة حمدوووك     ضسووووووو.    .  العضووووووو  
 العضوووووو  الكتو ة حمدك     حمدك ال  ا  .
ش وو وو   ضوووووووو ة .  ع وو ووووم   الووعضوووووووو   ووووم سوووووووو  
ةحوووووووو    ووووووووم وووووووو .   الووووووووعضوووووووووووووو   ووووووووملوووووووو  
السووووووووووم وووم الوووكتو ة  وووم         ت . العضووووووو  

 العضووووووو  السووووووو ك   وووووووم   م ووووووو  ال  وووووووم .
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 وقد مثل الحكومة كل من: 
سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى  -1

 والنواب. 
 الشؤون القانونية.وزير يوسف بن عبدالحسين خلف سعادة السيد  -2
 5  صحة.وزيرة الواد حسن بنت السيد جدكتورة جليلة سعادة ال -3

   بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام. رمزانسعادة الدكتور  -4
 

يمة محمد العباسي الجلسة سعادة    حضر وقد      الأمين العام  السيدة كر
شؤون لالأمين العام المساعد  العرادي  عبدالله  علي  لمجلس الشورى، والسيد  

المعلوماتلموارا وتقنية  غربال د  عبدالسلام  نوفل  الدكتور  والمستشار   ،10 

الجيب   رئيس يوسف  ية  فوز والدكتورة  القانونيين،  المستشارين  هيئة 
، وعدد المجلس  مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس

السيد عبدالرحيم أحمد   حضرهامن أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما  
الإدارات  مديري  من  وعدد  الجلسات،  شؤون  إدارة  مدير  بوجيري 

 15 موظفي الأمانة العامة. ورؤساء الأقسام و
  

 الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:  حضركما 
 من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب: •

الشورى ــ   مجلسي  لشؤون  المساعد  الوكيل  الفايز  أحمد  دينا  السيدة 
 20 والنواب. 
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بأعمال    ــ القائم  بوجيري  عبدالرسول  خيل  المساعد السيد  الوكيل 
 والموارد. للبحوث 

 وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. ــ  
 

 5 :  الشؤون القانونية  من وزارة •

 مدير مكتب سعادة الوزير.كمال الدين محمد لؤي السيد  ــ
 

 :  الإعلام من وزارة   •
 . الإعلام وزير مدير مكتبعبدالله نبيل المطاوعة السيد  ــ

 10 

 :الرئيــــس
اليوم سعيد  إنني  ،  بكل خير  مساءكمبسم الل   ه الرحمن الرحيم، أسعد الل   ه  

ية هذه الوجوه الطيبة بمواصلة المشوار  ــ  إن شاء الل   ه  ــ  هذه الجلسة  نبدأ  سو  ، برؤ
بتلاوة  الجلسة  بداية نفتتح    .ازنجعلى إإنجازًا  الخ ي رة لنبني  في المسيرة الديمقراطية  

يمة    تالأخ  يتفضل  . الجلسةهذه  أسماء الأعضاء المعتذرين عن    15 محمد العباسيكر
 الأمين العام للمجلس. 

 

 :الأمين العام للمجلس
الرئيس،   الل   ه شكرًا سيدي  الل   ه وبركاته، وأسعد  عليكم ورحمة  السلام 

 20صاحبي   منكل    هذه الجلسةحضور    المعتذرون عن جميعًا بكل خير، ءكم  مسا
المعاودة    أخال السعادة   عبدالرحمن  الحاجي  والأخ  عادل  أحمد  لظرف فؤاد 
 شكرًا.و  من  الل   ه عليهما بالصحة والعافية،  صحي، 
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 :الرئيــــس
نبدأ هذه  شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.  

ية،  الجلسة بتلاوة   الل   ه الرحمن الرحيم، أقسم بسم  "وأبدؤكم بنفسي:  اليمين الدستور
وقوانين  الدستور  أحترم  وأن  وللملك،  للوطن  مخلًصا  أكون  أن  العظيم  بالل   ه 
يات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي   5الدولة، وأن أذود عن حر

 . "بالأمانة والصدق

 
بنداء  ت سعادة الأمين العام للمجلس )وبعد ذلك تفضل

ية، وقد قاموا بذلك(السادة الأعضاء لأداء اليمين الد   ستور
 10 

 الرئيــــس:
إلى  شكرًا،    الآن  الملـكية،  وننتقل  والمراسيم  الأوامر  تفضلي تلاوة 

يمة محمد العباسي الأمين العام   للمجلس. الأخت كر
 

 15 :للمجلس الأمين العام

    شكرًا سيدي الرئيس،  
 

 م 2022( لسنة 43أمر ملـكي رقم )
 للانعقادبدعوة مجلسي الشورى والنواب 
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 ملك مملـكة البحرين.  نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
 بعد الاطلاع على الدستور، 

 
 أمرنا بالآتي:
 5 المادة الأولى

الثاني   اثنيني الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الس يُدعى كل من مجل 
ر  مبر  عش هر ديس الأول من الفصل العادي م لافتتاح دور الانعقاد  2022من ش

 س.لسادالتشريعي ا
 

 10 المادة الثانية
 يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية. 
 

 ملك مملـكة البحرين         
 حمد بن عيسى آل خليفة      

 15 
 صدر في قصر الرفاع:

يـخ:   هـ 1444 أولىالجمادى  12بتار
 م2022ديسمبر   6الموافـق: 

 
 20 
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 م2022( لسنة 41ملـكي رقم )أمر 
 ين أعضاء مجلس الشورى  يعبت

 
 ملك مملـكة البحرين   نحن حمد بن عيسى آل خليفة   

 5 بعد الاطلاع على الدستور،  
بقانون  وعلى    )المرسوم  لسنة  15رقم  والنواب،    م2002(  الشورى  مجلسي  بشأن 

 وتعديلات، 
 ( رقم  الملـكي  الأمر  ل 59وعلى  أعضاء  م  2014سنة  (  تعيين  ضوابط  مجلس بتحديد 

ل بالأمر الملـكي رقم ) الشورى،   م، 2018( لسنة 57المعد َّ
 10 

 بالآتي: أمرنا
 المادة الأولى

 
 : من عضوًا بمجلس الشورى كل   ن ـ   يُعي
ال ووووووووووووملووووووا.  .1 اووووووووووووملووووووا  وووووو ووووووكف   15    وووووو وووووو  
الووووك. . .  2 ابوسووووووووووم  حمدووووك اووووووووووملا   الووووكتو ة  
بووووو ب وووووووووووو ووووو . .  3 يضووووودوووووك   شيووووو    ووووو سوووووووووووو  
 يضدوووك ب. حمدوووك ب.            ووو . ال ووووووو    .  4
الوعو  و . .  5 يضودووووك  ووووووووووملو   و ووووك و و    الووووكتووو ة 
 20 الوكتو ة بسووووووووم  ش ووووووودوم  و  شب ا    ال  دمدوك. .  6
حووووموووودووووك  وووو ووووكالوووو ضوووودوووو.  وووو وووو  . .  7  يوووودووووم  
الووووو وووووعووووو ووووو . .  8 يووووودوووووعووووو   حووووومووووودوووووك   يووووودوووووعووووو  
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السووووووو دوووم .   .  9  الوووكتو ة  يد  ووو  حمدوووك ةضووووووووووم 
ال ووومضوووووووووو . .  10  الوووكتو ة  يهووومع   وووكف حمدوووك 
يوووووو ا.  11 ضوووووو وووووو وووووو   الوووووو وووووو ووووووم . يوووووو اع   ع 
ضسووووووووووووو وووووو.. .  12  يوووووو اع  وووووو ووووووكف  وووووو ووووووم  
الوووووو ووووووعوووووو وووووودوووووو . .  13 ضوووووودووووووك  حوووووو وووووومة    5 ضوووووودووووووك 
الوووودسووووووووووو وووو وووو . .  14 حووووهووووك   ضسووووووووووو وووو.    ووووملووووك 
الووووووو ا وووووووك. .  15 يوووووووم وووووووووووووو   ووووووو وووووووكف   ع.  
حووووو ووووو ووووو ع . .  16 شبووووو ا ووووو ووووو   ووووو وووووكف   ةضوووووووووووم 
   .ةضوووووووووووووووم  وووووووو ووووووووكف  وووووووو وووووووو   وووووووو   .  17
الووو ضووووووووووملوووو . .  18 يضووودووووك   10  وووووووووو ووو ووو وووو   ووو ووو ووو وووو  
ةضووووودووووو . .  19 ضسوووووووووووو ووووو.      اوووووووووووومع   ووووو وووووك 
حووووووموووووودووووووك.  20 يوووووو وووووو وووووو    ال وووووووووووو وووووومة.    وووووومة  
الووووودووووو وووووم ووووو . .  21 حووووومووووودوووووك  ووووو وووووكف    ووووو   
الووودوووعووووم ع . .  22 يووووم ووووووووو     وووومع   ووو ووووكالووو ضووودووو. 
الووعسووووووووو حوو . .  23 حووموودووووك   15  وووومع   وو ووووكالوو ضوودوو. 
يوود ووووووووو وو . .  24 حووموودووووك  ووووووووو وو     وو ووووكالوو ضوودوو. 
يبوووو . .  25  الووووكتووووو ة  وو ووووكالووعوو  وو  ضسووووووووو.  وو وو  
 الووكتو ة   ووكالع      ووكف  ووماووووووو  الع دووم . .  26
الووووو وووووعووووو ووووودووووو .    ووووو وووووكف.  27   ووووو ووووو   ضوووووووووووو  
الوووومووووكاع. .  28 يضوووودووووك  وووو وووو    20 الووووكتووووووووو ة  وووو وووو  
ال وووووووووووهوووومبوووو . .  29 ضسووووووووووو وووو.  وووووووووووهووووم     وووو وووو  
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الوووووووعووووووو اع . .  30   ووووووو ووووووو   ووووووو وووووووكف  ووووووو ووووووو  
الوووو حوووو ووووموووو . .  31 حووووموووودووووك  وووو سووووووووووو     وووو وووو  
الوووووومووووووميوووووو . .  32 يووووووم ووووووووووووو   يضوووووودووووووك    ووووووماع 
 الكتو ة   م د    كال  مة حمد ع ال     . .  33
يضوووووودووووووك  ووووووم ووووووووووووو . .  34 ضوووووو وووووو وووووو    5 لوووووو وووووو ووووووم 
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 المادة الثانية 

التشريعي السادس لمجلس    ي يُعمل بهذا الأمر اعتبارًا من تاريخ بدء الفصل 
ُ رى والنواب، الشو  15 ر في الجريدة الرسمية.نش  وي

       
 ملك مملـكة البحرين     
 حمد بن عيسى آل خليفة   

  
 20 صدر في قصر الرفاع:

 هـ 1444 الأولى ىجماد 3بتاريخ: 
 م 2022نوفمبر  27 :الموافق
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 م2022( لسنة 36أمر ملـكي رقم )
 ين رئيس مجلس الوزراءيبتع

 

 ملك مملـكة البحرين   نحن حمد بن عيسى آل خليفة   
 5 بعد الاطلاع على الدستور،  

 م بقبول استقالة الوزارة،2022لسنة  (35)وعلى الأمر الملـكي رقم  
 

 أمرنا بالآتي:
 المادة الأولى

 10ن صاحب السمو الملـكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن  يُع ي َّ  
الوزارة  حمد بن عيسى آل   بترشيح أعضاء  يكلف  الوزراء، و لمجلس  خليفة رئيسًا 

 ( من الدستور.46الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة )
 

 الماد الثانية 
 15 من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.  الأمريُعمل بهذا   

 
 ملك مملـكة البحرين        
 حمد بن عيسى آل خليفة       

 
 20 صدر في قصر الرفاع:

 هـ 1444ربيع الآخر   27بتاريخ: 
 م 2022نوفمبر  21 :الموافق
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 م2022( لسنة 42أمر ملـكي رقم )
 الشورى ين رئيس مجلس  يبتع

 

 ملك مملـكة البحرين   نحن حمد بن عيسى آل خليفة   
 5 بعد الاطلاع على الدستور،  

رقم  وعلى    بقانون  لسنة  15)المرسوم  الشورى  2002(  مجلسي  بشأن  م 
م بتعيين أعضاء 2022( لسنة  41والنواب، وتعديلاته، وعلى الأمر الملـكي رقم )

 مجلس الشورى. 
 

 10 أمرنا بالآتي:
 المادة الأولى

 . ا لمجلس الشورىمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسً ن يُع ي َّ  
 

 الماد الثانية 
تا  االأمر اعتبارً يُعمل بهذا    التشريعي السادس لمجلسي  ريخ  من   15بدء الفصل 

ُ الشورى والنواب،   نشر في الجريدة الرسمية.وي
 ملك مملـكة البحرين        
 حمد بن عيسى آل خليفة       

 
 20 صدر في قصر الرفاع:

 هـ 1444جماد الأولى  4بتاريخ: 
 م 2022نوفمبر  28 :الموافق
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 م 2022( لسنة 68ملـكي رقم ) مرسوم 
 بتشكيل الوزارة  

 

 ملك مملـكة البحرين   نحن حمد بن عيسى آل خليفة   
 5 بعد الاطلاع على الدستور،  

الملـكي رقم )وعلى    ربيع الآخر   27م الصادر بتاريخ  2022( لسنة  36الأمر 
الموافق  1444 نائب   م2022نوفمبر    21هـ  العهد  ولي  الملـكي  السمو  بتعيين صاحب 

القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسًا لمجس الوزراء، وتكليفه بترشيح 
 أعضاء الوزارة الجديدة،  

 10 
 27علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ وبناءً على ما عرضه  

  م، 2022نوفمبر   21هـ الموافق 1444ربيع الآخر 
 

 بالآتي: رسمنا
 15 المادة الأولى

 .معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبًا لرئيس مجلس الوزراءن ـ   ييُع   
 

 المادة الثانية
 ن كل من: ي َّ يُع  

عبدالله   -1 بن  راشد  الشيخ  الركن  أول  يق  الفر  معالي 
 خليفةآل 

 ً  للداخلية. اوزير

ياني  -2  وزيرًا للخارجية. سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الز
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   الوطني. وزيرًا للمالية والاقتصاد ة فمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خلي -3
 وزيرًا للعمل. سعادة السيد جميل بن محمد حميدان  -4
الشورى  سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين -5 مجلسي  لشؤون  وزيرًا 

 والنواب.
يق الركن عبدالله بن حسن النعيمي -6  وزيرًا لشؤون الدفاع.  سعادة الفر
 والزراعة.وزيرًا لشؤون البلديات  سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك  -7
 وزيرًا للنفط والبيئة. سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه -8
 للمواصلات والاتصالات.  وزيرًا سعادة السيد محمد بن ثامر الـكعبي  -9

براهيم بن حسن الحواج -10  وزيرًا للأشغال. سعادة المهندس إ
 القانونية.للشؤون وزيرًا  سعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف  -11
 .للتنمية الاجتماعية وزيرًا السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور سعادة  -12
براهيم حميدان -13  لشؤون الـكهرباء والماء.  وزيرًا سعادة السيد ياسر بن إ
 سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد   -14

 حسن جواد
 ً  الصحة. اوزير

الإسلامية وزيرًا للعدل والشؤون   سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة  -15
 والأوقاف. 

 وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.  سعادة السيد حمد بن فيصل المالـكي  -16
للإسكان   سعادة السيدة آمنه بنت أحمد الرميحي -17 والتخطيط وزيرًا 

 . العمراني 
 وزيرًا للتنمية المستدامة.  سعادة السيدة نور بنت علي الخليف  -18
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 وزيرًا للسياحة. جعفر الصيرفي تسعادة السيدة فاطمة بن -19
 وزيرًا للإعلام.  سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي -20
ً  سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة  -21  للتربية والتعليم.  اوزير
 وزيرًا للصناعة والتجارة.  سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو -22
 لشباب. اوزيرًا لشؤون   نجيب توفيقي  تسعادة السيدة روان بن  -23

 
 المادة الثانية 

   ُ ي ،  صدوره عمل به من تاريخ  على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، و
 ُ  ر في الجريدة الرسمية. نش  وي

 5 
 ملك مملـكة البحرين         
 حمد بن عيسى آل خليفة       

  
 صدر في قصر الرفاع:

 10 هـ 1444 ربيع للآخر  27بتاريخ: 
 م 2022نوفمبر  21 :الموافق

 
 

 الرئيــــس:
الوزراء  شكرًا،   والسعادة  المعالي  أصحاب نيالموقر أصحاب  الإخوة   ،15 

يسعدني   وبركاته،  الل   ه  ورحمة  عليكم  السلام  المجلس،  أعضاء  السعادة 
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الانعقاد   ، ويشرفني دور  من  الشورى  لمجلس  الأولى  الجلسة  مستهل  في 
أجمل   بكم  أرحب  أن  السادس،  التشريعي  الفصل  من  الأول  العادي 

 ً بالأصالة عن نفسـي ونيابة عنكم أخواتي وإخواني أعضاء  ترحيب، رافع ا 
الشورى،  لحضرة   مجلس  السامي  المقام  إلى  والعرفان  الشكر  آيات  أسمى 

 5مد بن عيسـى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه  صاحب الجلالة الملك ح

الأول من   العادي  الانعقاد  بافتتاح دور  تفضل جلالته  على  الل   ه ورعاه، 
يذانًا ب محطة جديدة في المسيرة الديمقراطية  ـالفصل التشريعي السادس، إ

تستنير و  ــ  رعاه الل   هــ  التشريعية، التي تحظى بدعم ومساندة من جلالته  و
الوطنية  بتوجيهاته   الجهود  من  المزيد  لبذل  الإنجازات  والسامية  تعميق 

 10احترام ــ  حفظه الل   ه  ــ  ، مؤكدين لجلالته  نالتشريعية التي تخدم الوطن والمواط 

الدستور والقانون، معربين عن عظيم الاعتزاز والتقدير لثقة جلالته السامية  
جانب إخواننا    بتكليفنا بحمل أمانة مسؤولية تمثيل شعب البحرين الـكريم إلى

ية وسيادة   أعضاء مجلس النواب، ملتزمين بقيم ومبادئ الديمقراطية والحر
، في إطار من التعاون المثمر والبناء  كافة   القانون في اختصاصاتنا التشريعية 

 15مد  ـمع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملـكي الأمير سلمان بن ح

هذه المناسبة  وب.  ورعاه   ظه الل   هآل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حف
يسعدنا أن نتوجه بالتهنئة الصادقة إلى مقام جلالة الملك المعظم وصاحب  
السمو الملـكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الـكريم، 

لنجاح الـكبير الذي حققته الانتخابات النيابية والبلدية، بإقبال شعبي  على ا
ً وعلى المساهمة ا  ، كبير يمان  20ا منهم بالمشروع لإيجابية في العملية الديمقراطية، إ

الوطني الشامل لاستدامة التطوير والتقدم. كما لا يفوتني أن أتقدم باسمي 



 
 

 1المضبطة       م12/12/2022               ( 17)   1الدور   / 6 الشورى / الفصلمجلس 

General -  عام 

الفصل  باسم  و  أعضاء  للإخوة  والتقدير  الشكر  بخالص  المجلس  أعضاء 
لخدمة   والمخلصة  الـكبيرة  إسهاماتهم  لهم  كانت  الذين  السابق،  التشريعي 

إن  غالي في ظل القيادة الحكيمة حفظها الل   ه ورعاها، وسنلتقي بهم  الوطن ال 
الل   ه   الوطني. ختامً شاء  للواجب  نداءً  الخ ير  المولى عز على دروب  ندعو  ا 

 ً  5ا لمواصلة مسيرة الخ ير والنماء لرفعة ونهضة الوطن الغالي  وجل أن يوفقنا جميع

ورعاها الل   ه  الحكيمة حفظها  القيادة  الل   ه    والسلام  ، في ظل  ورحمة  عليكم 
سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي  تفضل    .وبركاته

 الشورى والنواب. 
 

 10 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

الرئيس،   الصالح    شكرًا سيدي  بن صالح  علي  الأخ  المعالي  صاحب 
الأعضاء السعادة  أصحاب  الموقر،  الشورى  مجلس  عليكرئيس  السلام  م  ، 

الل   ه وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا   دور الانعقاد العادي  نبدأ  أن  ورحمة 
يكات  الأول من الفصل التشريعي السادس   برفع أسمى آيات التهاني والتبر

 15عاهل البلاد إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  

انطلاقًا من    ، يمستلهمين خطوط العمل الوطنــ  حفظه الل   ه ورعاه  ــ  المعظم  
المسيرة   استمرار  مؤكدين  السامي،  الملـكي  الخطاب  عليها  ارتكز  التي  المبادئ 

والتنمية  الوطنية   الشاملة  النهضة  لتحقيق  التشريعي  العمل  تطوير  تجاه 
ولي  وإلى صاحب السمو الملـكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة    ، المستدامة 

 20جهوده الملموسة في قيادة  مستذكرين    ، العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الل   ه

آفاق   تعزيز  نحو  الداعمة  وتوجيهاته  الحكومة  السلطتين  أعمال  بين  التعاون 
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الموقر بخال إلى مجلسكم  نتقدم  يسرنا أن  التهنئة  التنفيذية والتشريعية. كما  ص 
الملـكي السامي بتعيين رئيس وأعضاء المجلس   وذلك بمناسبة صدور الأمر 

، سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على أداء واجبات هذه المسؤولية  الموقرين
الأعضاء،   السعادة  الرئيس، أصحاب  الـكبيرة. معالي  يفوتنا في  الوطنية  لا 

وال العالي  الشعبي  بالحس  نشيد  أن  المناسبة  البارز  هذه  الوطني   5  اللذين وعي 

الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية في مملـكتنا تجسدا في المشاركة الشعبية  
نسبتها   بلغت  والتي  بلا 73الغالية،  وهي  للفخر    %،  مدعاة  والاعتزاز شك 

في هذا المقام إلى حرص الحكومة  نه لجدير أن نشير  إ و  .بالنهضة الديمقراطية
بالتعاون بين السلطتين من منجزات عبر العمل الوطني    على استكمال ما تحقق

 10الحكومة في نهجها الذي يعزز تعاونها  مضي  التشريعية والتنفيذية. ختامًا، نؤكد  

التشريعية   السلطة  الغالي مع  لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم وطننا 
 وأبنائه الـكرام، والسلام عليكم ورحمة الل   ه وبركاته، وشكرًا.

 

 الرئيــــس:
  ً والخاص  ا،  شكر الأعمال  جدول  من  التالي  البند  إلى  الآن   15وننتقل 

النائب المجلسوالثاني  الأول    ينبانتخاب  جمال  العزيز  الأخ  كون  لـو  ، لرئيس 
الدكتورة ، كما أن الأخت  الأول  بلمنصب النائ  هو المرشح الوحيد  محمد فخرو

فإننا نعلن   لنائب الثانيمنصب االمرشحة الوحيدة لهي  جهاد عبدالله الفاضل  
هي  تنتوبهذا    ، المجلسثقة أعضاء  ، ونبارك لهما  بالتزكيةبهذين المنصبين  فوزهما  

 20القادمة وذلك    الجلسةسيكون لنا لقاء معكم في  واليوم،  لهذا  أعمال جلستنا  
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لجنة  و الشعبة البرلمانية  واختيار أعضاء  رؤسائها،  لتشكيل لجان المجلس واختيار  
 شكرًا لـكم جميعًا، وأرفع الجلسة.ي السامي،  الخطاب الملـكعلى الرد 

 
 

 5 (مساء   6:10 )رفعت الجلسة عند الساعة      

 
 
 
يمة محمد العباسي        حـح الصالـعلي بن صال  كر

 رئيس مجلس الشورى    الأمين العام لمجلس الشورى

 


