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 عشرة التاسعة رارات ونتائج اجللسةق        
 م     2022/ 27/2  - هـ7/1443/ 26 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 

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

أحمد مهدي الحداد،   اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء: -
النعيمي،   مبارك  جمشير،  وحمد  محمد  الدوسريوعبدالرحمن  سالم  أحمد  وصباح  وفؤاد   ،

 أحد من األعضاء من دون عذر . ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقةالحاجي
 

 الثاني:  البند

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    
 بما أُجري عليها من تعديل.  تعلى المضبطة، وأُقرتم التصديق     -

 
 :الثالث البند

 البيانات                                                           

 .ال توجد بيانات -
 : الرابع لبندا

 الرسائل الواردة      
بتعديل بعض أحكام قانون    2021( لسنة  20المرسوم بقانون رقم )  أُخطر المجلس بإحالة -أ

بقانون رقم ) بالمرسوم  الصادر  التجارية  لسنة  21الشركات  الشؤون    2001(  لجنة  إلى 
 . المالية واالقتصادية

بإصدار قانون التنفيذ في    2021( لسنة  22المرسوم بقانون رقم )أُخطر المجلس بإحالة   - ب
 . والقانونية  التشريعية الشؤون لجنة إلى ؛ والتجارية المواد المدنية  
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بتعديل بعض أحكام القانون    2021( لسنة  25المرسوم بقانون رقم )   المجلس بإحالة  أُخطر    -ج  
( لسنة  10رقم  المنشأة   2006(  والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  واختصاصات  مهام  بشأن 

(  42حكام المرسوم بقانون رقم )وتعديل بعض أ  2005( لسنة  63بالمرسوم بقانون رقم )
 .إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ؛بإنشاء شركة نفط البحرين  1999لسنة 

 

بتعديل بعض أحكام المرسوم    2021( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )   أُخطر المجلس بإحالة     -د
بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية   2009( لسنة  30بقانون رقم )
 . والقانونية  التشريعية الشؤون لجنة إلى ؛واالستثمارية

 اخلامس:  البند
  جديد بند بإضافة 2021 لسنة( 12) رقم بقانون املرسوم جلنة اخلدمات خبصوص   تقرير

   2006 لسنة( 78)  رقم بقانون  املرسوم من( 8)  املادة من(  ج)  الفقرة  ىلإ ( 6)  برقم
 التعطل ضد  التأمني  بشأن

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

 : السادس البند
  األساسي النظام على  بالتصديق  قانون مشروع   خبصوص  والطفل  املرأة  شؤون  جلنة  تقرير

   ،اإلسالمي  املؤمتر  مبنظمة  األعضاء  الدول يف  املرأة تنمية ملنظمة
 م 2021 لسنة( 76)  رقم للمرسوم  املرافق 

 . الموافقة على المشروع من حيث المبدأ  - 
 على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: )مسمى المشروع، والديباجة، واألولى،  الموافقة    - 

 والثانية(. 
 .، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمةمجموعه في المشروع  على الموافقة -

 : السابع البند
  املرسوم  من( 6)   املادة من ( 1)  البند بإلغاء  قانون  مشروع  خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير

   االقرتاح  ضوء  يف  املعد) التعطل،  ضد التأمني  بشأن 2006  لسنة( 78)  رقم  بقانون
 (النواب جملس من املقدم  – املعدلة  بصيغته -  بقانون

وإعادته إلى مجلس  على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ،  الموافقة   -
 . النواب إلعادة النظر فيه

 
 إعداد: قسم شؤون الجلسات 

 ون الجلسات ؤإدارة ش  


