.1

العضـــــــــــو أيــــــــــــــد براهي ـــــــــــــم ب ــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــدكتور أيـــــد ةـــــا العـــــري .

.1

العضـــــــــــــو أيـــــــــــــد م ـــــــــــــدي احلـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام

اعيــــــــــل البنعحعــــــــــد.

.5

العضــــــــــــــو جاةــــــــــــــم أيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.6

العضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــا

عـــــــــــــد ق ـــــــــــــرو.

.7

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة

عـــــــــــد ال عـــــــــ ـ .

.8

العضــــــــــــــو

يلــــــــــــــة علــــــــــــ ـ ةــــــــــــــلعا .

.9

العضــــو الــــدكتورة ج ــــاد عبــــدا

.11

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــب اخليـــــــــــــا .

.11

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.12

العضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعيعـــــــــــ ـ .

.11

العضــــــــــــــــو ملالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقط .

.14

العضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد

عــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.15

العضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرميحــــــــــ ـ .

.16

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

أيــــــــــــد املنــــــــــــاع .

.17

العضـــــــــــــــــــو دال جاةـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.18

قــــــــــــــر .

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

الفا ــــل.

عــــــــــــد ال ــــــــــــواري.

.19

العضــــــــــــو هــــــــــــوة

.21

العضــــــــــــــو ةــــــــــــــامية ملليــــــــــــ ـل املؤيــــــــــــــد.

.21

العضــــــــو الـــــدكتور ةـــــعيد أيـــــد عبـــــدا .

.22

العضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد البحارنــــــــــــة.

.21

العضـــــــــــــو ةوةـــــــــــــن حـــــــــــــاج

.24

العضــــــــو ةــــــــيد

.25

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد

.26

العضــــــــــو عــــــــــاد عبــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

ــــــــيا

قـــــــــــــوي.

()5

يــــــ ـ املوةــــــــوي.
ريـــــــــــــة.

2115/11/11م املضبطة 1

عـــــــــد

.27

العضـــــــــو عبـــــــــدالرين

.28

العضـــــــــــــو عبـــــــــــــدالع ي حســـــــــــــن أبـــــــــــــل.

.29

العضــــــــو عبــــــــدالع ي عبــــــــدا

العجعــــــــا .

.11

العضــــــــــو عبـــــدالوهاب عبداحلســـــن املنصـــــور.

.11

العضــــــــــــــو علــــــــــــــ عيســــــــــــــ أيــــــــــــــد.

.12

العضـــــــو قا عـــــــة عبـــــــدا بار ال ـــــــوهج .

.11

العضـــــــــــــو قـــــــــــــؤاد أيـــــــــــــد احلـــــــــــــاج .

.14

العضـــــــــــــو الـــــدكتور

عـــــد علـــــ حســـــن.

.15

العضــــــــــو الــــدكتور

عــــد علــ ـ اخل اعــ ـ .

.16

العضــــــــو نانســــــ ـ دينــــــــا يلــــــ ـ ملضــــــــوري.

.17

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــ ـ ا عـــــــــــــــود.

.18

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي قـــــــــــــــاي .

وقد حضر ا لسة ةـعادة السـيد عبـدا ليل بـراهيم

شـــــــ ـ .

ريـ األمـ العـام

لس الشورى  .وقد مثل احل ومة كل من:
 - 1ةــعادة الســيد

يــل بــن

عــد عل ـ ييــدا و يــر الععــل والتنعيــة

االجتعاعية.
 - 2ةعادة السيدة قائقة بنت ةعيد الصاحل و ير الصحة.
 - 1ةــعادة الســيد عيس ـ ب ـ ن عبــدالرين احلعــادي و يــر ر ـؤو اإلع ـ م
ورؤو جملس الشورى والنواب.
كعا حضر ا لسة بع

ممثل و ارة رؤ و جملس الشورى والنواب وهم:

 - 1السيد عبدالعظيم

عـد العيـد الوكيـل املسـاعد لشـؤو جملسـ

الشورى والنواب.
 - 2السيد عبدا

عبدالرين عبداملل املستشار القانون .

ــ وعدد من مسؤول الو ارة وموظفي ا.
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كعا حضرها الدكتور أيد عبدا

ناصر األم

للعوارد البشرية واملالية واملعلوماك ،والدكتورة قو ية يوة

العام املساعد
ا يب األم

العام املساعد لشؤو الع قاك واإلع م والبحوث ،والسيد عبدالناصر
الصديق األم

عد

العام املساعد لشؤو ا لساك واللجا  ،والدكتور عصام

عبدالوهاب ال جن رئيس هيئة املستشارين القانوني

با لس ،وأعضا

هيئة املستشارين القانوني با لس ،كعا حضرها عدد من مديري اإلداراك
ورؤةا األقسام وموظف األمانة العامة ،ثم اقتتح معال الرئيس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بس ـم ا

الــرين الــرحيم نفتــتح ا لســة األوىل مــن دور االنعقــاد العــادي

الثــان مــن الفصــل التشــريع الرابـ  ،قــاله و وةـ و ب ــم .ونبــدأ بــت وة أ ــا
ريـ ـ األمـ ـ العـــام

األعضـــا املعتـــترين .فضـــل األل عبـــدا ليل بـــراهيم
للعجلس.

األمني العام للمجلس:
ر رًا ةيدي الـرئيس ،السـ م علـي م وريـة ا
ا

صــباح م

وبركا ـه ،وأةـعد

ي ًعــا ب ــل مل ـ  ،اعتــتر عــن حضــور هــت ا لســة صــاحب

السعادة الدكتور منصور

عد ةرحا لوقاة رقيقه ريه ا  ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،وب تا ي و النصاب القانون النعقاد ا لسة متواقرًا .وننتقل
اآل ىل البنود اخلاصة بت وة األوامر املل ية .ونبدأ بت وة األمـر املل ـ رقـم
( )41لسنة 2115م بـدعوة جملسـ النـواب والشـورى ىل االنعقـاد لـدور االنعقـاد
العــادي الثــان مــن الفصــل التشــريع الراب ـ  .فضــل األل عبــدا ليل بــراهيم
ري األم العام للعجلس.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

()7

2115/11/11م املضبطة 1

األمني العام للمجلس:
ر رًا معال الرئيس ،بسم ا
ا

مسا كم

وبركا ه ،وأةعد ا
أمر مل

الرين الرحيم ،الس م علي م ورية
يعًا ب ل مل ،

رقم ( )41لسنة 2115م

بدعوة جملس النواب والشورى ل نعقاد
حنن يد بن عيس
بعد اال

مل ممل ة البحرين.

ملليفة

عل الدةتور،
أمرنا باآل :
-املادة األوىل -

يـدع كـل مـن جملسـ النـواب والشـورى ل جتعـا عصــر يـوم األحـد احلــادي
عشــر مــن ر ـ ر أكتــوبر 2115م القتتــاد دور االنعقــاد الثــان مــن الفصــل التشــريع
الراب .
املادة الثانية -ينشر هتا األمر يف ا ريدة الر ية.
مل ممل ة البحرين
يد بن عيس

ملليفة

صدر يف قصر الرقا :
بتاريـخ 24 :ذي احلجة 1416هـ
املواقـ  8 :أكتوبر 2115م

(انتهى األمر امللكي)
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الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،وننتقل اآل ىل البند التال من جدو األععا واخلاص بت وة
األمــر املل ـ رقــم ( )65لســنة 2115م بتعــديل و اري .فضــل األل عبــدا ليل
براهيم

ري األم العام للعجلس.

األمني العام للمجلس:
ر رًا معال الرئيس،
مرةوم مل

رقم ( )65لسنة 2115م
بتعديل و اري

حنن يد بن عيس
بعد اال

مل ممل ة البحرين،

ملليفة
عل الدةتور،

وعل املرةوم املل

رقم ( )81لسنة 2114م بتش يل الو ارة،

وعل ـ املرةــوم املل ـ رقــم ( )27لســنة 2115م بتعــي و يــر لش ـؤو الشــباب
والريا ة،
وبنا ً عل عرض رئيس جملس الو را ،
ر نا باآل :
املادة األوىل
يع كل من:
 - 1ةعادة السيد
 - 2ةعادة السيد

عد بن براهيم املطو
يل بن

عد عل ييدا

و يرًا لشؤو جملس الو را .
و يرًا للععل والتنعية االجتعاعية.

 - 1ةعادة السيدة قائقة بنت ةعيد الصاحل

و يرًا للصحة.

 - 4ةعادة السيد ايد بن رارد ال يان

و يرًا للصناعة والتجارة والسياحة.

- 5

ةعادة السيد عيس بن عبدالرين احلعادي

و يرًا لشؤو اإلع م ورؤو
جملس الشورى والنواب.
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املادة الثانية
عل رئيس جملس الو را نفيت هتا املرةوم ،ويععل به من اريخ صدور ،
وينشر يف ا ريدة الر ية.
مل ممل ة البحرين
ملليفة

يد بن عيس
رئيس جملس الو را
ملليفة بن ةلعا

ملليفة

صـدر يف قصر الرقا :
بتاريـخ 16 :ذي احلجة 1416هـ
املواقـ  11 :ةبتعبـــــــر 2115م

(انتهى األمر امللكي)

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،اإلملوة واألملواك األع ا أعضا ا لس ا رتم  ،أصحاب
السعادة الو را  ،الضيوف ال رام ،الس م علي م ورية ا

وبركا ه،

وحنن يف مست ل أععا دور االنعقاد العادي الثان من الفصل التشريع الراب
لس الشورى والنواب ،يسرن أ أرق با

م

وا

يعًا أ

ياك

الت ان والت ي اك ىل مقام حضرة صاحب ا

لة املل يد بن عيس

ملليفة مل ممل ة البحرين املفدى حفظه ا

ورعا  ،و ىل صاحب السعو

املل

األم ملليفة بن ةلعا

ا  ،و ىل صاحب السعو املل

ملليفة رئيس جملس الو را املوقر حفظه
األم ةلعا بن يد

ملليفة ول الع د

نائب القائد األعل النائب األو لرئيس جملس الو را حفظه ا  ،مؤكدين
أ شري

القيادة احل يعة رعاها ا

حلفل االقتتاد اليوم يؤكد اهتعام ا

البالغ ،ومؤا ر ا املستعرة ألععا السلطة التشريعية .ملوان وأملوا  ،أود يف
هت املناةبة أ أريد قما ضعنته ال لعة السامية
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لة العاهل املفدى
2115/11/11م املضبطة 1

مل

اقتتاحه دور االنعقاد الثان من الفصل التشريع الراب  ،وقما ارتعلت
ار متوا

عليه من الكيد مواصلة الععل ا اد يف

من التعاو املستعر ب

السلطاك وممارةة كل األدواك الدةتورية املتاحة عل أحسن وجه مم ن
لتحقي أقص درجاك االةتقرار والرملا هلتا الو ن وأبنائه؛ مؤكدين دعم
بشال احلفاظ عل

ا لس ل ل ما ورد يف النط السام

أمن الو ن

واةتقرار  ،ومواكبة املتغ اك يف املنطقة السياةية واالقتصادية ،والععل عل
ختفي

باملوا ن واخلدماك واملشاري التنعوية؛

األعبا املادية من دو املسا

مثعن

األمر املل

السام بت صيص يوم  17ديسع  ،وهو يوم ذكرى

جلو

ج لة املل

املفدى ،يومًا ل حتفا بش دا الو ن .كعا نؤكد ما

قامت به قوة دقا البحرين واحلر

من واجباك عس رية م الدو

الو

الشقيقة والصديقة ملار الب د ،وما قامت به و ارة الدامللية والتي هو مو
قدير واعت ا من قبل ا لس؛ منوه
امل ام واملشاركاك لتدرَّ
والتعليم ،قما يع

باألمر املل

السام بتوثي هت

ألبنائنا واألجيا القادمة

عن مناهج و ارة الرتبية

قيم الوال واالنتعا الو

لدي م ،ويثبِّت قيم التسامح

والوةطية واالعتدا  .ملوان وأملوا  ،نتظرنا اليوم واجباك كب ة ،ةوا
يف جما طوير القوان وةَنِّ التشريعاك ،أو يف جما قرار احلقو وياية
احلرياك ،والتنعية االقتصادية ،و قرار التشريعاك املع ة لألمن واالةتقرار يف
و ة لة وميسورة ال بتعاون م و

الب د ،وه واجباك لن

اف مم

اإلملوة يف جملس النواب واحل ومة املوقرين ،ق دقنا واحد ،وهو ملدمة
ا عي التين ينتظرو منا امل يد من ا

د والبت والعطا  ،يف

ار ما نعت

به من رراكة و نية جديرة ب ل رعاية جتععنا معًا .ويف هتا املقام يسعدنا
أ نشيد بالتعاو ال ب وبا

ود املتعي ة والبنا ة اليت يبتهلا صاحب السعو

األم ملليفة بن ةلعا

ملليفة رئيس الو را املوقر التي يقود ب ل

املل

احل عة واالقتدار ا
للتعاو وا
السعو املل

ا التنفيتي يف املعل ة .كعا نع

عن قديرنا

ود الطيبة اليت ع س الرود الطعوحة واليت يقوم ب ا صاحب
األم ةلعا بن يد
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ملليفة ول الع د نائب القائد األعل
2115/11/11م املضبطة 1

النائب األو لرئيس جملس الو را ة امًا يف ن ضة و قدم و ننا الع ي  .كعا
ال يفو نا أ نشيد بالتعاو ال ب من جانب جملس النواب املوقر ،والتي
نعتقد أنه يس يف االجتا الت امل التي

ق التوا

والتي نص عليه الدةتور وأكد ميثا الععل الو
الشعب وأهل اخل ة ،التين أثبتوا من مل

التشريع املنشود،
 ،بتضاقر ج ود نواب

أدوار االنعقاد السابقة حرص م

عل حتقي امل يد من اإلجنا اك الو نية عل املستوياك والصعد كاقة .أي ا
اإلملوة واألملواك األع ا  ،أي ا األعضا ا رتمو  ،لقد كانت الفصو
التشريعية السابقة
أ

لسنا املوقر حاقلة بالعطا واإلجنا اك ،واليوم نتطل ىل

و أععا جملسنا مع ة عن مصاحل الو ن واملوا ن ،قائعة عل

مياننا بالدميقرا ية وحرية الرأي والتعب  ،وا ع
الدةتور والقانو  ،واحلرص عل

نصب أعيننا احرتام

احلوار املو وع

ملشروعاك القوان واالقرتاحاك بقوان  ،ة امًا قيعا نسع

والدراةة املتالنية
يعًا لبنا

ليه

ن ضة و قدم بلدنا احلبيب ،وحتقي احلياة ال رمية اآلمنة ل ل موا ن،
راج من ا

ق لب دنا احلبيبة كل قدم ورقعة وع ة وأمن وأما  ،يف

أ

ظل القيادة احل يعة حفظ ا ا  ،والس م علي م ورية ا

وبركا ه.

فضل ةعادة السيد عيس بن عبدالرين احلعادي و ير رؤو اإلع م ورؤو

جملس الشورى والنواب.

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
ر رًا معال الرئيس ،صاحب املعال األل عل بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى املوقر ،أصحاب السعادة األعضا ا رتم  ،الس م
علي م ورية ا
قمناةبة انط

وبركا ه ،يطيب لنا أ نتقدم لي م بال يب الت ان

دور االنعقاد العادي الثان من الفصل التشريع الراب

الشورى والنواب ،ومواصلة مسؤوليا

م الو نية امل لصة يف دعيم مس ة

اإلص د السياة والتشريع والتنعية الشاملة مل
صاحب ا

لة املل يد بن عيس
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لس

الع د ال اهر حلضرة

ملليفة عاهل الب د املفدى حفظه ا
2115/11/11م املضبطة 1

ورعا  .ونود يف هتا الصدد أ نعرب عن قديرنا واعت ا نا قما حققه
جملس م املوقر من جنا اك مميـ ة مل

 ،جتسدك يف

دور االنعقاد املا

قرار ( )11مرةومًا بقانو  ،واملواققة عل ( )19مشروعًا بقانو  ،و سلعت
من ا لس

احل ومة ( )4اقرتاحاك بقوان

لصياغت ا وق االلت ام باملدة

الدةتورية ا ددة؛ وجندد الت امنا بتع ي التعاو م جملس م املوقر يف ةن
و طوير التشريعاك والقوان
ملليفة بن ةلعا
املل

األم

بتوجي اك من صاحب السعو املل

ملليفة رئيس جملس الو را املوقر ،وصاحب السعو
ملليفة ول الع د نائب القائد األعل النائب

األم ةلعا بن يد

األو لرئيس جملس الو را  ،وققوا للدةتور وبرنامج ععل احل ومة للسنواك
2118/2115م .و ننا عل يق قمواصلة التعاو البنا ب السلطت التنفيتية
والتشريعية ،قما ينع س جيابًا عل مس نا الو نية ،و رةيخ أمن واةتقرار
الب د ،ورعاية مصاحل أبنائه وحقوق م يف العي

ال ريم ،و قديم أقضل

اخلدماك للعوا ن يف ظل املشرو اإلص ح لصاحب ا
ونسال املوىل ع وجل أ يوققنا
علي م ورية ا

لة املل املفدى.

يعًا ملا قيه اخل والص د ،والس م

وبركا ه ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،وننتقل اآل

ىل البند التال من جدو األععا واخلاص

بانت اب النائب األو لرئيس ا لس ،وأمام مررح واحد ققط وهو األل
الع ي

ا

عد ق رو؛ نبار له قو ب تا املنصب بالت كية؛ وهت يف

احلقيقة ثقة كب ة من اإلملوة يف ا لس ،وأعان ا

عل أدا امل عة .واآل

ننتقل ىل البند التال من جدو األععا واخلاص بانت اب النائب الثان
لرئيس ا لس ،وأيضًا أمام مررح واحد هلتا املنصب وه األملت
عل ةلعا ؛ نبار
ا لس ،وهت الثقة
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هلا قو ها ب تا املنصب بالت كية .نبار
را ا

يف
( ) 11

يلة

ل عا ثقة

ل ا ،وبالطب أداؤكعا معروف من
2115/11/11م املضبطة 1

