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الثانية والعشرين اجللسة ج ت ونتائراراق
    م14/3/2021 - هـ1/8/1442األحد 

الفصل التشريعي الخامس - دور االنعقاد العادي الثالث 

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

العضو سبيكة خليفة الفضالة. ولم اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحبة السعادة  -

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

البند الثاني: 
التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

. تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل  -
البند الثالث:

الرسائل الواردة 
بشأن قواعد التسجيل والسالمة  2020( لسنة  32المرسوم بقانون رقم ) بإحالة المجلس أُخطر -1

والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 

) بإحالة المجلس  أُخطر  -2 برقم  جديدة  مادة  بإضافة  قانون  قانون  (مكرًرا  11مشروع  إلى 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون    2001( لسنة  35ن رقم ) البلديات الصادر بالمرسوم بقانو 

 المقدم من مجلس النواب(؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.  

المقدم من أصحاب  االقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائي،   بإحالة المجلس  أُخطر   -ج  

ة، وعادل عبدالرحمن المعاودة،  السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضال

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.  وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض؛

البند الرابع: 
خلف وزير األشغال وشؤون    السؤال املوجه إىل صاحب السعادة السيد عصام بن عبداهلل

البلديات والتخطيط العمراني، واملقدم من سعادة العضو صباح سامل الدوسري بشأن مشروع  
إنزال األرياف االصطناعية، ورد سعادة الوزير عليه.

ُأخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور. -
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 البند اخلامس: 

السؤال املوجه إىل صاحب السعادة املهندس كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت واالتصاالت،  
واملقدم من سعادة الدكتور بسام إمساعيل البنمحمد بشأن خطط شركة ممتلكات البحرين  

 . القابضة لالستثمار يف جمال التحول الرقمي، ورد سعادة الوزير عليه 

 الوزير على السؤال المذكور. ُأخطر المجلس برد سعادة  -
 

 : البند السادس 

السؤال املوجه إىل صاحب السعادة املهندس كمال بن أمحد حممد وزير املواصالت واالتصاالت،  
واملقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزايد بشأن دعم صندوق العمل )متكني( للتوسع يف  

 . عادة الوزير عليهاإلنتاج الزراعي واحليواني خارج مملكة البحرين، ورد س 

 . ُأخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور  -

 

 البند السابع: 

خلف وزير األشغال وشؤون    السؤال املوجه إىل صاحب السعادة السيد عصام بن عبداهلل
البلديات والتخطيط العمراني، واملقدم من سعادة العضو نوار علي احملمود بشأن االستزراع  

 السمكي والتوسع فيه، ورد سعادة الوزير عليه. 

 ُأخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.  -
 

 البند الثامن: 

  م 2020( لسنة 27وص املرسوم بقانون رقم )تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبص
 . بإصدار سندات التنمية  م1977( لسنة 15بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداًء باالسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب إلعالم   -
 الحكومة بذلك. 

 
 

 البند التاسع:

اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بالتصديق على  تقرير جلنة الشؤون 
اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية اإليطالية، املرافق  

 .م2020 ( لسنة35للمرسوم رقم )

 الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.  -
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حكومة: )مسمى المشروع، الديباجة، األولى، الثانية،  الموافقة على المواد التالية كما جاءت من ال -

 الثالثة(.

 الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة. -

 البند العاشر: 

مواصلة مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون  
 م،  2018( لسنة 29البحري، املرافق للمرسوم رقم )

 من املادة 
ً
 بعد تعديل الرتقيم(  328:329)ابتداء

- ( الحكومة:  من  جاءت  كما  التالية  المواد  على  إعادة    330:  331الموافقة  بعد 

بعد    335،  336بعد إعادة الترقيم،    333:  334بعد إعادة الترقيم،    331:  332الترقيم،

  340:  341بعد إعادة الترقيم،    339:  340بعد إعادة الترقيم،    338:  339إعادة الترقيم،  

:  347 بعد إعادة الترقيم،   342: 343بعد إعادة الترقيم،   341:  342بعد إعادة الترقيم،  

بعد إعادة الترقيم،    353:  354بعد إعادة الترقيم،    352:  353يم،  بعد إعادة الترق  346

بعد إعادة     359:  360بعد إعادة الترقيم،     358:  359 بعد إعادة الترقيم،  355:  356

بعد    368:  370بعد إعادة الترقيم،    365:  367 بعد إعادة الترقيم،   362:  364الترقيم،

الترقيم،  الترقيم   370:  372 إعادة  الترقيم،    371:  373،  بعد إعادة  إعادة  :  375بعد 

بعد إعادة الترقيم،    379:  381بعد إعادة الترقيم،    377:  379 بعد إعادة الترقيم،  373

بعد إعادة    384:  386 بعد إعادة الترقيم،  382:  384بعد إعادة الترقيم،    380:  382

 (.بعد إعادة الترقيم 388:  390، بعد إعادة الترقيم  387: 389الترقيم، 

بعد    329:  330بعد إعادة الترقيم،    328:  329  )الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: -

بعد  336: 337بعد إعادة الترقيم،  334: 335بعد إعادة الترقيم،  332: 333إعادة الترقيم، 

بعد    344:  345بعد إعادة الترقيم،    343:344بعد إعادة الترقيم،    337:  338إعادة الترقيم،  

بعد    348:  349بعد إعادة الترقيم،     347:  348،  بعد إعادة الترقيم  345:  346دة الترقيم،  إعا

بعد  351: 352بعد إعادة الترقيم،  350: 351بعد إعادة الترقيم،  349: 350 إعادة الترقيم،

بعد  357: 358إعادة الترقيم، بعد  356: 357بعد إعادة الترقيم،  354: 355إعادة الترقيم، 

بعد    363:  365 بعد تعديل الترقيم،  361:  363بعد إعادة الترقيم، 360 :362 إعادة الترقيم،

بعد  367: 369بعد إعادة الترقيم،  366 :368بعد إعادة الترقيم،  364: 366إعادة الترقيم، 

بعد  374: 376بعد إعادة الترقيم،  372: 374إعادة الترقيم،  بعد 369: 371 إعادة الترقيم،

بعد  378: 380 بعد إعادة الترقيم، 376: 378بعد إعادة الترقيم،  375: 377إعادة الترقيم، 

بعد     385:  387بعد إعادة الترقيم،    383:  385بعد إعادة الترقيم،    381:  383إعادة الترقيم،  

 .ادة الترقيمبعد إع 386: 388إعادة الترقيم، 

  .(361)المادة حذف  على الموافقة -

ليكون تعديل بعد 388 :390 للمادة باب  عنوان  استحداث على الموافقة -  الباب :الترقيم، 

 .العقوبات :السادس
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 البند احلادي عشر: 

بإصدار القانون البحري،  التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون 
 . م2018( لسنة 29املرافق للمرسوم رقم )

 (.163، 162، 93الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ) -

 الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة. -
 

 

 

 البند الثاني عشر: 

علي حسن علي بشأن املشاركة يف الندوة االفرتاضية التي  تقرير سعادة العضو الدكتور حممد  
نظمها االحتاد الربملاني الدويل بالتعاون مع برنامج التكيف يف املرتفعات، التابع للوكالة  

السويسرية للتنمية والتعاون حول "التكيف مع تغري املناخ يف املناطق اجلبلية"، عرب أنظمة  
 . م2020ديسمرب  11االتصال املرئي )عن بعد( بتاريخ  

 ُأخطر المجلس بالتقرير المذكور.  -

 

 البند الثالث عشر: 

تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف املنتدى الربملاني االفرتاضي على  
هامش منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة، واملنعقد  

 . م2020يوليو  15بتاريخ 

 ُأخطر المجلس بالتقرير المذكور.  -

 

 لبند الرابع عشر: ا

 تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف املؤمتر االفرتاضي بعنوان 
 م. 2020يوليو  1" الربملانيون وبرنامج األمم املتحدة لنزع السالح"، واملنعقد بتاريخ  

 ُأخطر المجلس بالتقرير المذكور.  -
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 البند اخلامس عشر: 

تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف اجللسة االفرتاضية الثانية من  
بالتعاون مع مكتب    SDSNسلسلة اجللسات التي تنظمها شبكة حلول التنمية املستدامة 

واملساواة بني اجلنسني"، واملنعقدة   19 –رئيسة االحتاد الربملاني الدويل بعنوان: "جائحة كوفيد 
 . م 2020يوليو  7بتاريخ 

 ُأخطر المجلس بالتقرير المذكور.  -

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إعداد: قسم شؤون اجللسات 

 إدارة شؤون اجللسات 


