
 
 فهرس المواضيع 

 15مضبطة الجلسة   م2021/ 1/ 24                  (  أ)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

 1 ... ..........................ديباجة المضبطة ........................  ( 1
، والغائبين عن الجلسة  عن هذه الجلسة ن  يالمعتذر تلاوة أسماء الأعضاء   ( 2

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
تقرير   ( 4 يعية   الشؤون  لجنةمناقشة    مجلس   قرار  بخصوص  والقانونية   التشر

 باستبدال   قانون  مشروع  بخصوص  الشورى  مجلس  قرار  بشأن  النواب
  تملك   بشأن  ، م2001  لسنة(  2)  رقم   بقانون  المرسوم  من   الأولى  المادة

ضوء  المعد)  ،والأراضي  المبنية  للعقارات  البحرينيين  غير  الاقتراح   في 
 7 ................ ....  ( النواب   مجلس   من   م المقد    ــ   لةالمعد    بصيغته  ــ  بقانون 

 121 ..........................................  (1ملحق  التقرير المذكور ) ( 5
  مشروع القانون بعدم الموافقة على  اللجنة  الموافقة على توصية  المجلس  قرار   ( 6

 15 . ............................................. من حيث المبدأ    المذكور
  بخصوص   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية   الشؤون  لجنةمناقشة تقرير   ( 7

  التعاون   لمنظمة  العمل  لمركز  الأساسي  النظام  على  بالتصديق  قانون  مشروع
 15 ................  م2020 لسنة(  17) رقم  للمرسوم المرافق الإسلامي،



 
 فهرس المواضيع 

 15مضبطة الجلسة   م2021/ 24/1                  (  ب)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

 130 .................................   (2ملحق التقرير المذكور ومرفقاته ) ( 8
 26 المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ..... قرار  ( 9

 29 ............ مجموعه  قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في   (10
 بتعديل قانون مشروع بخصوص  والبيئة العامة المرافق لجنةمناقشة تقرير  (11

(  27)  رقم   بالقانون  الصادر  العقارات  إيجار  قانون  من(  43)  المادة
ضوء   المعد)  ، م2014  لسنة    مجلس   من  م المقد    بقانون  الاقتراح   في 

 29 ...........................................................  (الشورى
 145 .................................   (3ملحق التقرير المذكور ومرفقاته ) (12
مشروع القانون    على  بعدم الموافقةقرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة   (13

 42 المذكور من حيث المبدأ ......................................................... 
تقرير   (14   بشأن   قانون  مشروع  بخصوص   الشباب   شؤون  لجنة مناقشة 

ياضي  الاحتراف   مجلس   من  مالمقد    بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  ،الر
 42 ...........................................................  (الشورى

 157 .................................   (4ملحق التقرير المذكور ومرفقاته ) (15
 69 مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ..... قرار المجلس الموافقة على  (16
 76 ............ مجموعه  قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في   (17



 
 فهرس المواضيع 

 15مضبطة الجلسة   م2021/ 24/1                  (  ت)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

(  أ)  البند  بتعديل  بقانون  الاقتراح  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة تقرير   (18
  بالقانون   الصادر  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  من(  99)  المادة  من

  من  مالمقد    ،(لةالمعد    بصيغته )   وتعديلاته  م2012  لسنة(  36)  رقم 
 محمد   جمعةو  الدلال،  محمد  بتساما  الدكتورة:  الأعضاء  السعادة  أصحاب

  جميلة و   أبل،  حسن  عبدالعزيز  والدكتور   الزايد،  جاسم  دلالو  ال كعبي،
 78 ..........................................................   سلمان علي

 196 .................................   (5ملحق التقرير المذكور ومرفقاته ) (19
 119 ........... قرار المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور   (20

   
   
   
   
   
   
   

 


