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 عشرة  التاسعة الجلسة أعمال جدول
 صباًحا 9:30 الساعة  - م27/2/2022 - ھـ26/7/1443 األحد
 الخامس   التشریعي  الفصل -  الرابع العادي  االنعقاد دور  

 

  الجلسة  عن   والغائبین  الجلسة،  ھذه  عن  المعتذرین  األعضاء   أسماء  تالوة -1
 . السابقة

 

 . السابقة الجلسة مضبطة  على التصدیق -2
 

 . البیانات -3
 

 :الرسائل الواردة -4
النواب   -أ مجلس  رئیس  زینل  هللا  عبد  بنت  فوزیة  السیدة  معالي  رسالة 

)  20المرسوم بقانون رقم (بخصوص ما انتھى إلیھ مجلس النواب حول  
التجاریة    2021لسنة   الشركات  قانون  أحكام  بعض  الصادر  بتعدیل 

إلى   بإحالتھ  المجلس(إلخطار    .2001) لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم (
  التشریعیة الشؤون لجنة إلىلجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة مع إخطار 

 ). والقانونیة
النواب   -ب مجلس  رئیس  زینل  هللا  عبد  بنت  فوزیة  السیدة  معالي  رسالة 

)  22انون رقم (المرسوم بقبخصوص ما انتھى إلیھ مجلس النواب حول  
(إلخطار  بإصدار قانون التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة. 2021لسنة 

 ). والقانونیة التشریعیة الشؤون لجنة إلى بإحالتھ المجلس
زینل  -ج   هللا  عبد  بنت  فوزیة  السیدة  معالي  النواب    رسالة  مجلس  رئیس 

)  25المرسوم بقانون رقم (بخصوص ما انتھى إلیھ مجلس النواب حول  
بشأن   2006) لسنة  10بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (  2021لسنة  

مھام واختصاصات الھیئة الوطنیة للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون 
)  42قم (وتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون ر  2005) لسنة  63رقم (
البحرین.  1999لسنة   إلى   بإحالتھ   المجلس(إلخطار    بإنشاء شركة نفط 

  التشریعیة الشؤون لجنة إلىلجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة مع إخطار 
 ). والقانونیة
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رئیس مجلس النواب بخصوص    رسالة معالي السیدة فوزیة بنت عبد هللا زینل   -د  
 2021) لسنة  26المرسوم بقانون رقم (ما انتھى إلیھ مجلس النواب حول  

بشأن غرفة   2009) لسنة  30بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (
واالستثماریة والمالیة  االقتصادیة  المنازعات  لتسویة  (إلخطار   .البحرین 

 ). والقانونیة التشریعیة الشؤون لجنة إلى بإحالتھ المجلس
 

  بإضافة   2021  لسنة)  12(  رقم  بقانون   المرسوملجنة الخدمات بخصوص    تقریر -5
 رقم  بقانون  المرسوم   من )  8(  المادة  من)  ج (  الفقرة  لى إ)  6(  برقم  جدید  بند

 . التعطل ضد التأمین  بشأن 2006 لسنة) 78(
 

  على   بالتصدیق  قانون   مشروع  بخصوص   والطفل  المرأة  شؤون  لجنة  تقریر -6
  المؤتمر   بمنظمة  األعضاء  الدول  في  المرأة  تنمیة  لمنظمة  األساسي  النظام

 . م2021 لسنة) 76( رقم للمرسوم  المرافق ،اإلسالمي
 

) 6(  المادة  من)  1(  البند  بإلغاء  قانون  مشروع  بخصوص  الخدمات  لجنة  تقریر -7
  المعد (  التعطل،  ضد  التأمین  بشأن  2006  لسنة)  78(  رقم  بقانون  المرسوم  من
 .)النواب  مجلس  منالمقدم  –  المعدلة بصیغتھ - بقانون االقتراح ضوء في

 
  .أعمال من یستجد ما -8


	الأحد 26/7/1443هـ - 27/2/2022م - الساعة 9:30 صباحًا
	دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

