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 العشرینو الثامنة الجلسة أعمال جدول
 صباًحا 9:30 الساعة - م8/5/2022 - ھـ7/10/1443 األحد
 الخامس   التشریعي  الفصل -  الرابع العادي  االنعقاد دور  

 
 

  الجلسة  عن   والغائبین  الجلسة،  ھذه  عن  المعتذرین  األعضاء   أسماء  تالوة -1
 . السابقة

 

 . السابقة الجلسة مضبطة  على التصدیق -2
 

للفصل    الرابع ، بفض دور االنعقاد  2022) لسنة  13تالوة األمر الملكي رقم ( -3
  والنواب. ي الشورى ـریعي الخامس لمجلسـالتش

 
 . البیانات -4

 
 :الواردة الرسائل -5

بنت    رسالة -أ فوزیة  السیدة  النواب   زینل   عبا�معالي  مجلس  رئیس 
بخصوص ما انتھى إلیھ مجلس النواب حول مشروع القانون بالتصدیق  
الجدید  التحكم  مركز  إنشاء  لمشروع  والضمان  القرض  اتفاقیتي  على 
للمراقبة والتحكم في شبكات الكھرباء والماء بین حكومة مملكة البحرین 

المرافق   واالجتماعي،  االقتصادي  لإلنماء  العربي  للمرسوم والصندوق 
) لسنة  2رقم  لجنة    .2022)  إلى  بإحالتھ  المجلس   الشؤون (إلخطار 

 مع إخطار لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة).  المالیة واالقتصادیة
  صالح   محمد  ابتسام  الدكتورةرسالة مقدمة من أصحاب السعادة األعضاء:   - ب

 علي   محمد  الدكتورو،  الزاید  جاسم  داللو،  فخرو  محمد  جمالو،  الدالل
االقتراح بقانون بتعدیل   استردادیوف المؤید، بشأن طلب    منىو،  حسن

  المؤسسات بشأن    2015) لسنة  21قانون رقم (ببعض أحكام المرسوم  
 من   لمزید  وذلك ؛  2019  لسنة)  1(  رقم  بالقانون  المعدل  الخاصة  الصحیة
 (إلخطار المجلس). .الدراسة

 

السؤال الموجھ إلى صاحب السعادة وزیر الصناعة والتجارة والسیاحة، والمقدم  -6
غیر  األرباح  تحویل  بخصوص  جمشیر  محمد  عبدالرحمن  العضو  سعادة  من 
سعادة  ورد  للمقاصة،  البحرین  شركة  حساب  إلى  المساھمین  على  الموزعة 

 الوزیر علیھ. (إلخطار المجلس) 
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زیر األشغال وشؤون البلدیات والتخطیط السؤال الموجھ إلى صاحب السعادة و -7
شبكات   بخصوص  عباس  عبدهللا  جواد  العضو  سعادة  من  والمقدم  العمراني، 

 . الصرف الصحي، ورد سعادة الوزیر علیھ. (إلخطار المجلس)
 

 رقم   بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعدیل  قانون  مشروع  على  النھائي  الرأيأخذ   -8
 المرافق  الصیدلیة،   والمراكز  الصیدلة  مھنة  تنظیم   شأن  في  1997  لسنة )  18(

 . 2021 لسنة) 41( رقم للمرسوم
 
 

  بقانون  المرسوم   من  الثانیة  المادة  بتعدیل   قانون  مشروع  على  النھائي  الرأي  أخذ -9
 في   التحتیة  البنیة  وتطویر  إنشاء  كلفة تحصیل  بشأن  2015  لسنة)  25(  رقم

 ). النواب مجلس  من المقدم بقانون االقتراح ضوء في المعد(  التعمیر، مناطق
 

 مشــــروع  بخصــــوص الوطني  واألمن والدفاع الخارجیة الشــــؤون  لجنة تقریر -10
انون دـیل  ـق ام  بعض  بتـع انون  أحـك ــأن  م2009  لســــــنة)  51(  رقم  الـق   حظر  بشـــ

  األسـلحة،  تلك  وتدمیر  الكیمیائیة األسـلحة  واسـتعمال وتخزین  وإنتاج اسـتحداث
 .م2020  لسنة)  72( رقم  للمرسوم المرافق

 

 مشــــروع  بخصــــوص الوطني واألمن  والدفاع الخارجیة الشــــؤون  لجنة تقریر -11
انون اج  اســـــتحـداث  حظر  بشـــــأن  ـق ة   األســـــلحـة  وتخزین  وإنـت   البكتریولوجـی

)  73( رقم  للمرســوم المرافق  األســلحة،  تلك وتدمیر  والتكســینیة)  البیولوجیة(
   .م2020  لسنة

 

  بالتصـدیق  قانون  مشـروع  بخصـوص  واالقتصـادیة  المالیة  الشـؤون  لجنة تقریر -12
  للمراقبة   الجدید  التحكم  مركز  إنشــاء  لمشــروع والضــمان  القرض  اتفاقیتي على

  والصــــندوق  البحرین  مملكة  حكومة  بین  والماء  الكھرباء  شــــبكات في والتحكم
ــادي  لإلنماء العربي ــوم  المرافق  واالجتماعي،  االقتصــ ــنة )  2(  رقم  للمرســ   لســ
2022. 

 

  قانون  أحكام  بعض بتعدیل  قانون مـشروع  بخـصوص  الـشباب ـشؤون  لجنة تقریر -13
  مـیدان  في  الـعامـلة  الـخاصـــــة  والھیـئات  والثـقافـیة  االجتـماعـیة واألـندـیة  الجمعـیات
  لسـنة )  21( رقم  بالمرسـوم الصـادر  الخاصـة  والمؤسـسـات  والریاضـة  الشـباب
 م.2020) لسنة  92، المرافق للمرسوم رقم (1989

 
الصــالح رئیس المجلس بمناســبة فض دور كلمة معالي الســید علي بن صــالح  -14

 االنعقاد.
 

  .أعمال من یستجد ما -15


	الأحد 7/10/1443هـ - 8/5/2022م - الساعة 9:30 صباحًا
	دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

