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 والعشرين الثالثة  رارات ونتائج اجللسةق         
 م     2022/ 27/3  - هـ8/1443/ 24 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 : األول  البند

 السابقة تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة 
هالة رضا إبراهيم منفردي، وسعادة: احبي الكل من صاعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة  -

 . أحد من األعضاء من دون عذر . ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقةرمزي فايز
 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    

 ت بال تعديل. على المضبطة، وأُقرتم التصديق   -
 

 :الثالث البند
 البيانات                                                            

 ال توجد بيانات. -

 
 

 : الرابع لبندا

 الرسائل الواردة      
مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة دولة البحرين    خطر المجلس بإحالةأُ  -أ

  علىم  1979( لسنة  7وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم )
( لسنة 4حرين والمنسق المقيم لألمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم )ن مملكة الب العالقة بي 
 . الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون  ؛م. )المحال بصفة االستعجال(2022
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بإحالةأُ  - ب المجلس  العربي،    خطر  الجمركي  التعاون  اتفاقية  على  بالتصديق  قانون  مشروع 
الخارجية والدفاع واألمن  إلى لجنة الشؤون    ؛م 2021( لسنة  106وم رقم ) المرافق للمرس

 . الوطني
 

  قانون   من(  32)  المادة   إلى)ج(    برقم  جديدة  فقرة  بإضافة  قانون  مشروع  خطر المجلس بإحالةأُ   -  ج
)المعد في ضوء االقتراح    ،2012  لسنة(  36)  رقم  بالقانون  الصادر  األهلي  القطاع  في  العمل

 . الخدماتإلى لجنة  ؛(النواب مجلس  من المقدم - لة المعد بصيغته  -بقانون 
 

 : اخلامس لبندا
  العضو سعادة  من واملقدم والسياحة،   التجارة الصناعة وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال

 عليه  الوزير  سعادة   ورد   البحرين، مملكة  يف  السياحي القطاع خبصوص  املناعي أمحد   درويش
 . رعلى السؤال المذكو  رسعادة الوزي  أُخطر المجلس برد -

 

 السادس:  البند

  سعادة من  واملقدم   االجتماعية، والتنمية  العمل  وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال
 عليه  الوزير  سعادة ورد   واملعابد،  الكنائس خبصوص  احلداد مهدي  أمحد   العضو

 . رعلى السؤال المذكو ر سعادة الوزي  المجلس بردأُخطر  -
 

 السابع:  البند

  سعادة من  واملقدم   االجتماعية، والتنمية  العمل  وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال
 عليه   الوزير سعادة ورد   املنازل، خدم  خبصوص  احلاجي أمحد فؤاد  العضو

 . رعلى السؤال المذكو ر سعادة الوزي  أُخطر المجلس برد -

 
 : الثامن البند

  2021 لسنة( 26)  رقم بقانون م املرسو خبصوص  والقانونية التشريعية  الشؤون  جلنـة  تقريـر
  لتسوية البحرين  غرفة  بشأن  2009 لسنة( 30)   رقم بقانون  املرسوم أحكام  بعض   بتعديل

 واالستثمارية واملالية  االقتصادية املنازعات 

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

  املادة  بتعديل قانون مشروع خبصوص  الوطني واألمن   والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة  تقرير
   م، 1976 لسنة ( 15)   رقم بقانون  باملرسوم الصادر  العقوبات قانون من ( 231)

 (النواب جملس   من  املقدم بقانون االقرتاح  ضوء  يف  املعد)

 . الموافقة على المشروع من حيث المبدأ -

 من الحكومة.  الديباجة والمادة الثانية كما جاءتمسمى المشروع و على الموافقة   -

 على المادة األولى بتعديل اللجنة. الموافقة  -

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

 : العاشر البند

  قرار  بشأن  النواب جملس   قرار خبصوص   والبيئة  العامة املرافق للجنة التقرير التكميلي 
  العقاري،  التسجيل قانون  من ( 59)  املادة بتعديل   قانون مشروع  حول  الشورى جملس 

   م، 2013  لسنة( 13)  رقم  بالقانون  الصادر

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

بعدم الموافقة من حيث    الشورى   مجلسل بقالسا  قرارالب   بالتمسك  اللجنة  توصية   على  الموافقة -
 . المشروع في  للبت الوطني المجلس عقد يتطلب وعليه  ،المبدأ على المشروع المذكور 

 
 

 

 

 

 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
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