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 عشرة  الثانية الجلسة أعمال  جدول
 صباحًا 9:30 الساعة -  م9/1/2022 -  هـ6/6/1443 الأحد

 الخامس التشريعي الفصل  - الرابع العادي الانعقاد  دور  
 

 . السابقة الجلسة عن والغائبين الجلسة، هذه عن المعتذرين الأعضاء أسماء تلاوة  -1
 

 .السابقة الجلسة مضبطة على التصديق -2
 

 .البيانات -3
 

 :الرسائل الواردة -4
زية بنت عبد الل   ه زينل -أ رئيس مجلس النواب  رسالة معالي السيدة فو

( 17المرسوم بقانون رقم )بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول 
( لسنة 12بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) م 2021لسنة 
إخطار المجلس بإحالته إلى ل) وتنظيم جامعة البحرين. بإنشاء م 1986
 مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(. ،الخدماتلجنة 

 

زية بنت عبد الل   ه زينل رئيس مجلس النواب  - ب رسالة معالي السيدة فو
مشروع بقانون بالموافقة على بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول 

نظام )قانون( بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس 
 .م2021( لسنة 58التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم )

 والأمن والدفاع الخارجية الشؤونإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة ل)
 مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(. ،الوطني
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زية بنت عبد الل   ه زينل رئيس مجلس النواب  - ج رسالة معالي السيدة فو
مشروع قانون بالتصديق على بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول 

النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم 
  العامة المرافقإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة ل) .م 2021( لسنة 40)

 مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(. والبيئة،
 

عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم  عادلالسعادة الأعضاء:  أصحاب رسالة    - د 
الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم 

استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام طلب بشأن  الدوسري، 
بشأن تنظيم إجراءات دعاوى م 2000 سنةل (26) المرسوم بقانون رقم

 جلس(.)لإخطار الم .اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها
  
عادل عبدالرحمن  ورسالة أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد،  - هـ

طلب رضا إبراهيم منفردي، بشأن والدكتور محمد علي الخزاعي،  والمعاودة، 
استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية  

 . )لإخطار المجلس(م 2002( لسنة 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 

إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو السؤال الموجه  -5
الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن خطة وزارة الصحة الحالية والمستقبلية 
لتوظيف البحرينيين من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية في المستشفيات 

 )لإخطار المجلس(  الحكومية والخاصة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
 

ربية وزير السعادة صاحب الى الموجه السؤال -6  سعادة من والمقدم  والتعليم، الت
 إليه وصلت الذي التعليمي المستوى بشأن علي حسن علي محمد الدكتور العضو

 (المجلس لإخطار)  .عليه الوزير سعادة ورد  المدارس،
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مشروع قانون بتعديل  بخصوص الشؤون المالية والاقتصادية تقرير لجنة الشؤون  -7

بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة 
ويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم )  .م 1979( لسنة 18البتروكيما

 
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة  -8

( لسنة 35( مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )11)برقم 
 .)المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( م،2001

 
الاقتراح بقانون بإضافة مادة  بخصوص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  -9

بشأن الهيئة العامة  م 2008( لسنة 3مكررًا( إلى القانون رقم ) 6جديدة برقم )
للتأمين الاجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد 

دلال جاسم الزايد،  و، علي  الدكتور محمد علي حسنورضا عبدالله فرج، والمناعي، 
 منصور محمد سرحان.الدكتور و
 

 .أعمال من يستجد ما -10

 
 

 


