
 

 فهرس المواضيع 

 5مضبطة الجلسة   م2021/ 11/ 7                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 

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

 5 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
مشروع قانون بالموافقة على انضمام ممل كة البحرين  إخطار المجلس بإحالة    (4

يا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل   إلى بروتوكول ناغو
للمنافع   التنوع والمنصف  باتفاقية  الملحق  استخدامها،  عن    الناشئة 

لجنة الشؤون  إلى    م؛2020( لسنة  81البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم )
 6  .....................................   الخارجية والدفاع والأمن الوطني

بإحالة    (5 المجلس    الحرفية   المنتجات  حماية  بشأن  قانون  مش روعإخطار 
 ــ  المعدلة  بصيغته  ــ  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد )  ،وطنيةال   التقليدية

 7   ...................... الخدمات  لجنة  إلى؛ (النواب مجلس من المقدم
(  3)  المادة  بتعديل  قانون  مشروع على  قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية    (6

  لسنة (  24)  رقم   بقانون بالمرسوم  الصادر الاجتماعي التأمين قانون  من
 من  المقدم  ــ  المعدلة  بصيغته  ــ  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  م،1976
 7 ( .................................................... النواب مجلس

ير   (7  7 ...................  السامي المل كي الخطاب على الرد لجنةمناقشة تقر



 

 فهرس المواضيع 

 5مضبطة الجلسة   م2021/ 11/ 7                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 

   
 102 .. ............................. ...........  (1)ملحق  التقرير المذكور   (8
المجلس  (9 ُأدلي بشأنه من    قرار  اللجنة لتضمينه ما  الرد إلى  إعادة مشروع 

يضوتف ملاحظات،   ا لرفعه  تمهيد  باعتماد الرد النهائي  مكتب المجلس    و
 30 . .............................................إلى جلالة الملك المفدى 

ير    (10 تقر   فقرة   بإضافة  قانون   مشروع  بخصوص   الخدمات  لجنة مناقشة 
  الأهلي القطاع في العمل قانون من ( 32) المادة إلى ( ج)  برقم  جديدة
  الاقتراح   ضوء  في  المعد)  م،2012لسنة  (  36)   رقم   بالقانون  الصادر
 30 ....................   ( النواب   مجلس   من   المقدم   ــ   المعدلة  بصيغته  ــ  بقانون 

ير المذكور ومرفقاته    (11  113 .. ................................   (2)ملحق  التقر
المجلس  (12 على  عدم    قرار  المذكور  الموافقة  القانون   حيث   منمشروع 

 64 ................................................................  المبدأ
ير   (13   رقم المادة بتعديل قانون مشروع بخصوص الخدمات لجنةمناقشة تقر

(  36)  رقم  بالقانون  الصادر  الأهلي  القطاع  في  العمل   قانون   من(  35)
  ــ   المعدلة  بصيغتهماــ    ينبقانون  الاقتراحين  ضوء  في  المعد)  ،م2012  لسنة

 64 ( ........................................ النواب مجلس من المقدمين
ير المذكور ومرفقاته    (14  126 .. ................................   (3)ملحق  التقر



 

 فهرس المواضيع 

 5مضبطة الجلسة   م2021/ 11/ 7                  (  ت)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 الصفحة 
 
 

   
المجلس    (15 علىقرار  الموافقة  المذكور    عدم  القانون   حيث   منمشروع 

 73 ................................................................ المبدأ  
ير    (16 (  4)  المادة  بتعديل   قانون  مشروع  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة تقر

 المعد) العمل، سوق تنظيم بشأن م2006 لسنة( 19) رقم   القانون من
 73 . ................. ( النواب مجلس من المقدم بقانون   الاقتراح ضوء في

ير المذكور ومرفقاته    (17  141 ..................................   (4)ملحق  التقر
المجلس    (18 المذكور  عدم  قرار  القانون  مشروع  على   حيث   منالموافقة 

 ................................................................ المبدأ  
 
99 

  

 
  

 
 


