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 السادسة قرارات ونتائج اجللسة

م2/22/2122 ثننياال     

 الثالثالفصل التشريعي  – الرابعاالنعقاد العادي  دور
 

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

 ، بهزاد مــد إبراهيمأحسعادة العضو  ةساعتذر عن عدم حضور الجل -

أحد من ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة . شريف الد إبراهيم آلخ
 األعضاء.

 : الثاني البند
 مضبطة اجللسة السابقةالتصديق على 

 بما ُأجري عليها من تعديل. وُأقرتعلى المضبطة، صودق  -
 

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

ـ  ر المجلس بإحالة طُأخ - أ ية، مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهـن الهندس
؛ إلى لجنة المرافق العامـة  م0242( لسنة 14رسوم الملكي رقم )المرافق للم

 والبيئة.

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمركـز  ُأخطر المجلس بإحالة  - ب
مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة ددارة حـا ت الطـوارا، المرافـق     

 لمرافق العامة والبيئة.؛ إلى لجنة ام0242( لسنة 95للمرسوم الملكي رقم )
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( 20قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )ُأخطر المجلس بإحالة اقتراح ب  - ج
م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي 0225لسنة 

الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من 
إبراهيم عبدالسالم، عبدالرحمن محمد أصحاب السعادة األعضاء : عبدالرحمن 

جمشير، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين 
 .إلى لجنة الخدماتجواهري؛ 

 

من أصحاب السعادة األعضاء : خالد حسين رسالة مقدمة بُأخطر المجلس  -د
     مزي فايز،رلة هاالمسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، 

( 67ية جواد الجشي، بشأن طلب سحب ا قتراح بقانون بتعديل المادة )د. به
( لسنة 49وم بقانون رقم )من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرس

 م. 4565

 
 

 : الرابع البند
 م 2122( لسنة 22تقرير جلنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم )

 م 2112( لسنة 21( من القانون رقم )22بتعديل البند )هـ( من املادة )
 بشأن تنظيم سوق العمل

 

الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير المذكور، وذلك دجراء  -
 مزيد من الدراسة.
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 : اخلامس البند
 تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 

 م بشأن تنظيم سوق العمل،2112( لسنة 21)رقم 
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما  عدم الموافقة من حيث المبدأ -
انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس 

ملكي رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو ال ،النواب
 للتفضل بالعلم. 

 

 : السادس البند
 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي الحتياطي

 م،2122األجيال القادمة للسنة املالية  
 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

 تامي المذكور.الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الخ -
 
 

لي يف بداية اجللسة 
ُ
 :البيانات التالية* ت

 بيان بشأن احتفال مملكة البحرين  بيوم المرأة البحرينية. 

 .بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين 

 
 

 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


