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 والعشرين  الثانية رارات ونتائج اجللسةق
 م     2022/ 20/3  - هـ8/1443/ 17 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 

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

جمال محمد فخرو،  اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء:   -
السلمان،   علي  النعيمي، وجميلة  راشد  فايز،    وفيصل  رمزي  وهالة  فرج،  عبدهللا   ورضا 
أحد  . ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقةونوار علي المحمودوسمير صادق البحارنة،  

 .األعضاء من دون عذرمن 
 الثاني:  البند

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    
   ت بال تعديل.على المضبطة، وأُقرتم التصديق   -

 :الثالث البند
 البيانات                                                           

 الفورموال واحد. بيان بمناسبة نجاح المملكة في تنظيم سباقات ُتلي  -

 . انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرينُتلي بيان بمناسبة نجاح  -
 : الرابع لبندا

 الرسائل الواردة      
م بشــ ن مــدققي 2021( لســنة 15المرســوم بقــانون رقــم   طــر المجلــح بةحالــةخ أُ  -أ

 .إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  ؛الخارجيينالحسابات 
مشــروق قــانون بتعـــديل المــادة األولــى مــن القــانون رقـــم  بةحالــةالمجلــح طــر خ أُ  -ب

ــنة 32  ــة 2010( لس ــة المالي ــن الذم ــ  ع ــ ن الكش ــراح ، بش ــي ضــوء االقت ــد ف  المع
 .إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  ؛بقانون المقدم من مجلح النواب(
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ــةطــر خ أُ    -ج ــح بةحال ــادة   المجل ــديل الم ــانون بتع ــن 143مشــروق ق ــانون ( م ــوم بق المرس
ــم   ــنة 54رقـ ــواب 2002( لسـ ــح النـ ــة لمجلـ ــة الداخليـ ــ ن الال حـ ــي  ،بشـ ــد فـ  المعـ

ــواب( ــح الن ــن مجل ــدم م ــانون المق ــراح بق ــة الشــؤون التشــريعية  ؛ضــوء االقت ــى لجن إل
 .والقانونية

 
ــر خ أُ  - د ــةط ــح بةحال ــادة   المجل ــديل الم ــانون بتع ــروق ق ــركات 345مش ــانون الش ــن ق ( م

ــم   ــانون رق ــوم بق ــة الصــادر بالمرس ــنة 21التجاري ــي ضــوء  م،2001( لس ــد ف  المع
إلــــى لجنــــة الشــــؤون الماليــــة  ؛االقتــــراح بقــــانون المقــــدم مــــن مجلــــح النــــواب(

 .واالقتصادية
 
ـــ ــر خ أُ  - ه ــةط ــح بةحال ــح  المجل ــاء المجل ــانون بةنش ــروق ق ــةمش ــات الطبي ــى للدراس  األعل

ــور ( ــن مجلـــح الشـ ــدم مـ ــانون المقـ ــراح بقـ ــوء االقتـ ــي ضـ ــد فـ ــة ؛  المعـ ــى لجنـ إلـ
 .الخدمات

 
ــر خ أُ  - و  ــةط ــح بةحال ــادة   المجل ــديل الم ــانون بتع ــروق ق ــي 99مش ــل ف ــانون العم ــن ق ( م

 المعـــد فـــي ضـــوء  م،2012( لســـنة 36القطـــاق األهلـــي الصـــادر بالقـــانون رقـــم  
إلـــى لجنـــة ؛ المقـــدم مـــن مجلـــح الشـــور ( - بصـــيغتل المعدلـــة -االقتـــراح بقـــانون 

 .الخدمات
 
الشـــور  للســـنة الماليـــة البيانـــات الماليـــة المدققـــة لمجلـــح  المجلـــح بةحالـــةطـــر خ أُ    - ز

 .إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية؛  م2020ديسمبر    31المنتهية في 
 
ــر خ أُ  - ح ــةطـ ــة  المجلـــح بةحالـ ــنة الماليـ ــة لمجلـــح الشـــور  للسـ ــة المدققـ ــات الماليـ البيانـ

ــي  ــة فـ ــمبر  31المنتهيـ ــادة  2021ديسـ ــات المـ ــب متطلبـ ــس حسـ ــن 48م، وذلـ ( مـ
 .إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية؛  2002قانون الميزانية العامة لسنة 

 
ــةطــر خ أُ  - ط ــح بةحال ــراح المجل ــادة   االقت ــديل الم ــانون بتع ــانون 180بق ــن المرســوم بق ( م

بشـــ ن الال حـــة الداخليـــة لمجلـــح الشـــور ، والمقـــدم مـــن  2002( لســـنة 55رقـــم  
ــين  ــد حسـ ــاء: خالـ ــعادة األعضـ ــحاب السـ ــقطي،أصـ ــالو  المسـ ــرو،  جمـ ــد فخـ محمـ

ــةو  ــدكتورو جاســم الزايــد،  داللو علــي ســلمان،  جميل ــى؛ علــي حســن علــي محمــد ال  إل
 .والقانونية  التشريعية الشؤون  لجنة

 
رســـالة مقدمـــة مـــن أصـــحاب الســـعادة األعضـــاء: درويـــ  أحمـــد ب المجلـــح طـــر خ أُ  - ي

ــاعي،  ــرادي، و المن ــدهللا الع ــي عب ــدالل، و عل ــد ال ــام محم ــدكتورة ابتس ــ  و ال ــى يوس من
المؤيــد، بشــ ن طلــب ســحب االقتــراح بقــانون بتعــديل بعــر أحكــام القــانون رقــم 

 .العمل  الت شيرة المرنة(  بش ن تنظيم سوق  2006( لسنة 19 
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 اخلامس:  البند

  دالل العضو سعادة  من واملقدم  واالتصاالت،  املواصالت وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال
   ، م2021  -2020للعامني  للمؤسسات املقدم الدعم إمجايل  خبصوص  الزايد،  جاسم

 عليه   الوزير سعادة  ورد

 . رالسؤال المذكو على ر سعادة الوزي  أُخطر المجلح برد -
 
 

 
 : السادس البند

   العضو سعادة  من واملقدم  واالتصاالت،  املواصالت وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال
   العمل  صندوق يقدمها  التي التدريبية الربامج خبصوص  عباس،   عبداهلل جواد

 عليه  الوزير  سعادة  ورد  للبحرينيني،" متكني "

 ر. على السؤال المذكو ر الوزي سعادة  أُخطر المجلح برد -

 
 : السابع البند

  2021 لسنة( 20)  رقم بقانون   املرسوم خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون جلنة  تقرير
   الصادر التجارية الشركات  قانون أحكام  بعض   بتعديل

 م 2001 لسنة( 21) رقم  بقانون باملرسوم 
  إلعالم   النواب  مجلح  ر يح  إلى  وإحالتل  باالسم،  نداء    المذكور  بقانون  المرسوم  على  الموافقة -

 . بذلس الحكومة

 :الثامن البند
ا  12)  املادة  بشأن والبيئة  العامة املرافق للجنة التكميلي  التقرير 

ً
  واملادة  املستحدثة،( مكرر

  بقانون  املرسوم  أحكام بعض  بتعديل قانون مشروع من  فيها،  املناقشة إعادة  املطلوب( 9)
 البحرية الثروة  ومحاية واستغالل صيد  تنظيم  بشأن 2002 لسنة( 20)  رقم

 – املعدلة بصيغها  – بقوانني  االقرتاحات  ضوء  يف  املعد)
 (النواب جملس   من  املقدمة

 . اللجنة ر يح طلب على بناء   الدراسة من  لمزيد اللجنة إلى التقرير  إعادةالموافقة على    -
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 :التاسع البند

  املرسوم أحكام  بعض  بتعديل قانون  مشروع خبصوص  والبيئة العامة املرافق  جلنة  تقرير
   ، اإلسكان  شأن   يف 1976  لسنة( 10)  رقم  بقانون

 (النواب جملس   من  املقدم - املعدلة  بصيغته - بقانون االقرتاح  ضوء  يف  املعد)

إلى مجلح  الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروق من حيث المبدأ، وإعادتل   -

 النواب إلعادة النظر فيل. 

 : العاشر البند

(  180)   املادة بتعديل بقانون   االقرتاح خبصوص  والقانونية التشريعية  الشؤون جلنة  تقرير
  واملقدم  الشورى، جمللس الداخلية الالئحة بشأن  2002  لسنة( 55)  رقم بقانون  املرسوم من

 حممد فخرو،    مجالو  املسقطي، : خالد حسني األعضاء  السعادة أصحاب  من
 جاسم الزايد،   داللو علي سلمان،   مجيلةو

 علي   حسن  علي  حممد   الدكتورو

الحكومة لوضعل في  الموافقة   - إلى  المذكور، وإحالتل  بقانون  االقتراح  النظر في  على جواز 
 صيغة مشروق قانون. 
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