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 الثانيةقرارات ونتائج اجللسة 

م01/01/1100  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 
 

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

اب ـحـن أصــل مـك ةـسـلــور الجـــدم حضـتذر عن عــاع -
حـمد مبارك النعيمي،  اء:ـضـــــــــــادة األعـعـــالس

ـيل ــــــــــريف، خلـــــرسول آل شــخالد عبدال
  ،إبراهيم الــذوادي

ولم يتغيب عن حضور  د. عبدالعزيز حسن أبل، سميرة إبراهيم رجب.
 أحد من األعضاء.الجلسة السابقة 

 

 الثاني : البند     
 الرسائل الواردة

 الملكي األمير خليفة بن سلمان  ُأخطر المجلس برسائل صاحب السمو 
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين 

 الصادرة عن جاللة الملك المفدى:

م بشأن القضايا الخاصة 8122( لسنة 82المرسوم بقانون رقم ) - أ
 بحالة السالمة الوطنية.
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م م بتعديل بعض أحكا8122( لسنة 82المرسوم بقانون رقم ) - ب
 بإصدار سندات التنمية. 2211( لسنة 21المرسوم بقانون رقم )

م بإنشاء صندوق وطني 8122( لسنة 01المرسوم بقانون رقم ) - ج
 لتعويض المتضررين.

م بتعديل بعض أحكام 8122( لسنة 02المرسوم بقانون رقم )  - د
م باعتماد الميزانية العامة للدولة 8122( لسنة 2القانون رقم )
م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك 8128م و8122ين للسنتين الماليت

 الميزانية.

م بتعديل البند )هــ( مـن   8122( لسنة 08المرسوم بقانون رقم )  -هـ
م بشأن تنظيم سوق 8112( لسنة 22( من القانون رقم )28المادة )
 العمل.

م بتعـديل بعـض أحكـام    8122( لسنة 00المرسوم بقانون رقم )  - و
 م بشأن جوازات السفر.2211( لسنة 22القانون رقم )

م بالموافقة على اتفاقية 8122( لسنة 02المرسوم بقانون رقم )  - ز
االستكشاف والمشاركة في اإلنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة 

 البحرين وشركة أوكسيدنتال األمريكية.

 
 الثالث : البند

  ة الرد على اخلطاب امللكي السامي.تشكيل جلن
داد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من ُأقـر تشكيل لجنة إع -

لجشي النائب الثاني لرئيس بهية جواد ا د. أصحاب السعادة األعضاء:
د.  دي،ــــمنيرة عيسى بن هن :وعضوية كل من)رئيًسا(،  المجلس
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النبي العريض، فؤاد أحمد الحاجي، إبراهيم دعائشة سالم مبارك، رباب عب
، أحمد إبراهيم بهزاد، صادق عبدالكريم محمد بشمي، د. ندى عباس حفاظ

 .عبدالجليل عبداهلل العويناتيالشهابي، 
 

 الرابع : البند
 تشكيل جلان اجمللس النوعية الدائمة،

 واملقدم اقرتاح بشأنه من قبل مكتب اجمللس 
اقتراح بشأنه من قبل الموافقة على تشكيل اللجان النوعية الدائمة، والمقدم  -

 مكتب المجلس، مع األخذ في االعتبار التعديل المطروح في الجلسة.

 
 اخلامس : البند

 انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل اجمللس يف اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية
 :ءاألعضا أصحاب السعادةحيث فاز بالعضوية كل من  ُأجري االنتخاب -

يم ـيل إبراهــوًتا، خلــــص (01) زادـــيم بهـــراهـمد إبـأح
صوًتا، د. ( 81)وًتا، جميلة علي سلمان ــص( 82)ذوادي ـــالــ

 صوًتا.( 81)الم مبارك عائشة س

 
 السادس : البند

 إخطار اجمللس مبا أسفرت عنه انتخابات رؤساء
 اللجان النوعية الدائمة ونوابهم 

اللجان ونوابهم، وذلك  خطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساءُأ -
 على النحو التالي:

 :لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 دالل جاسم الزايد                                   رئيس اللجنة.  -

 نائب الرئيس.    رباب عبدالنبي العريض                           -

 :لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 

 رئيس اللجنة.        لي عبدالرحمن                 د. صالح ع  -

 نائب الرئيس.        د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة            -

 

 

 :لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

 رئيس اللجنة.      خالد حسين المسقطي                          -

 نائب الرئيس.        سيد حبيب مكي هاشم                        -

 

 :لجنة الخدمات 

 رئيس اللجنة.             عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم           -

 نائب الرئيس.        منيرة عيسى بن هندي                       -

 

 : لجنة المرافق العامة والبيئة 

 رئيس اللجنة.       صادق عبدالكريم الشهابي                    -

 نائب الرئيس.       الكعبي                        جمعة محمد   -

 

 :لجنة شؤون المرأة والطفل 

 رئيس اللجنة.      منيرة عيسى بن هندي                        -

 نائب الرئيس.      رباب عبدالنبي العريض                       -
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 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش

 


