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عشرةالسابعة اجللسة ج ونتائت راراق
م 7/2/2120األحد  

اخلامس الفصل التشريعي  - الثالثدور االنعقاد العادي 

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

 ومل. النعيمي راشد فيصل العضو السعادة صاحب اجللسة هذه حضــــور عدم عن اعتذر -

. من دون عذر األعضاء من أحد السابقة اجللسة حضور عن يتغيب

 

 : الثاني البند
السابقة اجللسة مضبطة على التصديق 

تعديل. بدون وُأقرتعلى املضبطة،  التصديق مت -

 : الثالث البند
الواردة  الرسائل  

 الشورى جملسي شؤون وزير البوعينني فضل بن غامن السيد سعادة رسالةب اجمللس ُأخطر -أ

 بشأن قانون مشروع من( 3) املادة من( ج) الفقرة يف الثانية املداولة طلب بشأن والنواب

 (.الشورى جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) الرياضي االحرتاف

 قانون أحكام بعض بتعديل 2020 لسنة( 25) رقم بقانون املرسوم بإحالة اجمللس ُأخطر -ب

 املالية الشؤون جلنة إىل ؛2018 لسنة( 22) رقم بالقانون الصادر واإلفالس التنظيم إعادة

 .واالقتصادية
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 املدني الطريان تنظيم قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع بإحالة اجمللس ُأخطر  - ج

 ؛ م2020 لسنة( 11) رقم للمرسوم املرافق ،2013 لسنة( 14) رقم بالقانون الصادر

 .والبيئة العامة املرافق جلنة إىل

 لسنة( 14) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديل قانون مشروع بإحالة اجمللس ُأخطر   - د

 جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) ،السياسية احلقوق مباشرة بشأن 2002

 .والقانونية التشريعية الشؤون جلنة إىل ؛(الشورى

 اخلطابات قانون من( 23) املادة من( د) البند بتعديل قانون مشروع بإحالة اجمللس ُأخطر   - هـ

 ضوء يف املعد) 2018 لسنة( 54) رقم بقانون باملرسوم الصادر لكرتونيةاإل واملعامالت

 .واالقتصادية املالية الشؤون جلنة إىل ؛(الشورى جملس من املقدم بقانون االقرتاح

 قانون إىل( مكرًرا 261) برقم جديدة مادة بإضافة قانون مشروع بإحالة اجمللس ُأخطر   - و

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) 1976 لسنة( 15) رقم بقانون باملرسوم الصادر العقوبات

 .واألمن والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة إىل ؛(النواب جملس من املقدم

 الصادر االجتماعي التأمني قانون من( 3) املادة بتعديل قانون مشروع بإحالة اجمللس ُأخطر   - ز

 بصيغته- ونــــبقان رتاحــاالق ضوء يف)املعد  1976 نةـــلس( 24) رقم بقانون باملرسوم

 .اخلدمات جلنة إىل ؛(النواب جملس من املقدم - املعدلة
 

 الرابع:  البند
  سامل  صباح العضو سعادة  من واملقدم واملاء الكهرباء  شؤون  وزير السعادة صاحب  إىل املوجه السؤال

 عليه الوزير سعادة  ورد الذكية، العدادات بشأن الدوسري
 .املذكور السؤال على الوزير سعادة برد اجمللس ُأخطر -

 

 : اخلامس البند
  من املقدم بقانون  االقرتاح ضوء يف املعد) الرياضي،  االحرتاف بشأن  قانون  مشروع على النهائي الرأي أخذ

 ( الشورى  جملس

بالصيغة املطروحة من قبل وزير  املذكور شروعامل من( 3) املادة من( ج) الفقرةعلى  املوافقة -

 .شؤون جملسي الشورى والنواب

 .فيه النظر إلعادة النواب جملس إىل وإعادته املذكور، املشروع على النهائية املوافقة -
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 : السادس البند
 62)  برقم  جديدة  مادة  بإضافة  م2020  لسنة(  24)  رقم  بقانون   املرسوم  خبصوص  الشباب  شؤون   جلنة  تقرير
ا
ً
  الشباب   ميدان   يف  العاملة  اخلاصة  واهليئات   والثقافية  االجتماعية  واألندية  اجلمعيات   قانون   إىل (  مكرر

 م 1989 لسنة( 21) رقم بقانون   باملرسوم  الصادر اخلاصة واملؤسسات والرياضة
 احلكومة إلعالم النواب جملس رئيس إىل وإحالته باالسم، نداًء املذكور بقانون املرسوم على املوافقة -

 .بذلك
 : السابع البند

(  326) املادة من الثانية الفقرة بإلغاء قانون  مشروع خبصوص والقانونية التشريعية الشؤون  جلنة تقرير
 ضوء يف  املعد) م،1971 لسنة( 12) رقم بقانون  باملرسوم الصادر  والتجارية املدنية املرافعات قانون  من

 ( الشورى  جملس من املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون  االقرتاح

 رئيس إىل وإحالته ،النواب جملس إليه انتهى ما مع بالتوافق املبدأ حيث من املشروع على املوافقة عدم -

 .بذلك احلكومة إلعالم النواب جملس

 : الثامن البند
  قانون  أحكام  بعض بتعديل قانون   مشروع خبصوص الوطني واألمن والدفاع  اخلارجية الشؤون  جلنة تقرير

 املقدم بقانون  االقرتاح ضوء يف املعد) م،2002 لسنة( 46) رقم بقانون  باملرسوم الصادر اجلنائية اإلجراءات
 ( الشورى  جملس من

 .فيه النظر إلعادة النواب جملس إىل وإعادته املذكور، بقانون املشروع على املبدأ ثمن حي املوافقة عدم -

 : التاسع البند
 الكفيلة اجلوانب  مبختلف الصلة ذات  التشريعات دراسة بشأن  والقانونية التشريعية الشؤون  جلنة تقرير

 البحرين مبملكة  الغذائي األمن بتعزيز
واإلشادة مبضمونه وتوصياته، وحث معالي رئيس اجمللس أصحاب  التقرير على التعليق مت -

 قرتاحات بقوانني يف جمال توصيات اللجنة.الالسعادة األعضاء على التقدم باألسئلة وا

 
 

 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات
 ون الجلسات ؤإدارة ش


