
 

 فهرس المواضيع 

 12مضبطة الجلسة   م2022/ 1/ 9                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع 
 
 
 

 الصفحة 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
بتعديل    م2021( لسنة  17المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة    (4

وتنظيم    بإنشاء  م1986( لسنة  12بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )
 7 ........ ..... ..................... الخدماتإلى لجنة  ؛جامعة البحرين

بتعديل    م2021( لسنة  16المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة    (5
(  36بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم )

 7 ........ ...........................  الخدماتإلى لجنة  ؛م2012لسنة 
قانون بالموافقة على نظام )قانون( بتعديل   مشروعإخطار المجلس بإحالة    (6

بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
  الشؤون إلى لجنة    ؛م2021( لسنة  58العربية، المرافق للمرسوم رقم )

 7 ................ ....................  الوطني والأمن والدفاع الخارجية
مشروع    (7 بإحالة  المجلس  )إخطار  المادة  بتعديل  المرسوم  1قانون  من   )

( رقم  لسنة  27بقانون  التجاري  م2015(  السجل  المرافق  ،  بشأن 
 7   . والاقتصادية  المالية  الشؤونإلى لجنة    ؛م2020( لسنة  24للمرسوم رقم )



 

 فهرس المواضيع 

 12مضبطة الجلسة   م2022/ 1/ 9                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع 
 
 
 

 الصفحة 
 

بإحالة    (8 المجلس  الأساسي  إخطار  النظام  على  بالتصديق  قانون  مشروع 
للمرسوم رقم ) المرافق  الطبيعية،  للمحميات  العربي  لسنة 40للاتحاد   )

 7 ....... .......................  والبيئة  العامة  المرافقإلى لجنة    م؛2021
بإحالة    (9 المجلس  الأساسي  إخطار  النظام  على  بالتصديق  قانون  مشروع 

المرافق  ،  المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلاميلمنظمة تنمية  
 7 ل..... شؤون المرأة والطفإلى لجنة  ؛م2021( لسنة 76للمرسوم رقم )

10)  
 

برسالة   المجلس  الأعضاء:    أصحابإخطار  عبدالرحمن   عادل السعادة 
النعيمي، وجواد عبدالله   الزايد، وحمد مبارك  المعاودة، ودلال جاسم 

استرداد الاقتراح بقانون طلب  حسين، وصباح سالم الدوسري، بشأن  
م بشأن  2000  سنةل (26) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

 8   ........ تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها
المجلس  (11 الزايد،  برسالة    إخطار  الأعضاء: دلال جاسم  السعادة  أصحاب 

براهيم  والدكتور محمد علي الخزاعي،  وعادل عبدالرحمن المعاودة،  و رضا إ
بشأن   أحكام  طلب  منفردي،  بتعديل بعض  بقانون  الاقتراح  استرداد 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الجنائية  الإجراءات  لسنة  46قانون   )
، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، 2002

الزايد،  و المعاودة،  و دلال جاسم  عبدالرحمن  علي  وعادل  محمد  الدكتور 
براهيم منفرديوالخزاعي،    8 .. . .................................. رضا إ



 

 فهرس المواضيع 

 12مضبطة الجلسة   م2022/ 1/ 9                  (  ت)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع 
 
 
 

 الصفحة 
 

إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم  إخطار المجلس بالسؤال الموجه    (12
من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن خطة وزارة  
أصحاب   من  البحرينيين  لتوظيف  والمستقبلية  الحالية  الصحة 

في   والصحية  الطبية  والخاصة، الاختصاصات  الحكومية  المستشفيات 
 8 ............................................  ورد سعادة الوزيرة عليه 

 89 ....................   ( 1)ملحق  عليه    ةالوزيرسعادة  السؤال المذكور ورد    (13
  والتعليم،   التربية  وزير  السعادة  صاحب  الىإخطار المجلس بالسؤال الموجه    (14

  المستوى   بشأن  علي  حسن  علي  محمد  الدكتور  العضو  سعادة   من  المقدم
 9 .... ....  عليه الوزير سعادة ورد المدارس، إليه وصلت الذي التعليمي

 102 ....................   (2)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (15
ير    (16 مشروع قانون    بخصوصلجنة الشؤون المالية والاقتصادية  مناقشة تقر

الخليج   لشركة  الأساسي  والنظام  التأسيس  عقد  أحكام  بعض  بتعديل 
يات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم ) لسنة  (  18لصناعة البتروكيماو

 10 ............. ............................................... م1979
ير المذكور    (17  118 ............ ......... .............   (3)ملحق  ومرفقاته  التقر
 15   .. ... القانون المذكور من حيث المبدأ عقرار المجلس الموافقة على مشرو  (18
 29 ..............مجموعه  في    القانون المذكور  عقرار المجلس الموافقة على مشرو  (19



 

 فهرس المواضيع 

 12مضبطة الجلسة   م2022/ 1/ 9                  (  ث)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع 
 
 
 

 الصفحة 
 

 34 مشروع القانون المذكور بصفة نهائية ......... قرار المجلس الموافقة على   (20
المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة  مناقشة تقرير لجنة    (21

( برقم  بالمرسوم 11مادة جديدة  الصادر  البلديات  قانون  إلى  مكررًا   )
)المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم    م،2001( لسنة  35بقانون رقم )

 35 ... ( ..............................................بمن مجلس النوا 
 134 .. ......... ......................   (4)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (22
مشرو  (23 على  الموافقة  عدم  المجلس  حيث   عقرار  من  المذكور   القانون 

 53   ..... ........................................................... المبدأ  
ير    (24 تقر والاقتصادية  مناقشة  المالية  بقانون    بخصوصالشؤون  الاقتراح 

( برقم  جديدة  مادة  )  6بإضافة  رقم  القانون  إلى  لسنة  3مكررًا(   )
والمقدم من أصحاب    م2008 الاجتماعي،  للتأمين  العامة  الهيئة  بشأن 

الدكتور  ورضا عبدالله فرج،  والسعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي،  
 53 سرحان    دالدكتور منصور محمودلال جاسم الزايد،  و،  علي  محمد علي حسن

ير المذكور ومرفقاته    (25  147 .. ......... ......................   ( 5)ملحق  التقر
 86 . المذكوربقانون  قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح   (26

   
   

 


