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 والعشرين  الثانية الجلسة أعمال جدول
 صباًحا 9:30 الساعة  - م20/3/2022 - هـ17/8/1443 األحد
 الخامس   التشريعي  الفصل -  الرابع العادي  االنعقاد دور  

 
 

  الجلسة  عن   نوالغائبي  الجلسة،  هذه  عن  المعتذرين  األعضاء   أسماء  تالوة -1
 . السابقة

 

 . السابقة الجلسة مضبطة  على التصديق -2
 

 . البيانات -3
 

 :الرسائل الواردة -4
زينل -أ هللا  عبد  بنت  فوزية  السيدة  معالي  النواب    رسالة  مجلس  رئيس 

(  15المرسوم بقانون رقم )بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  
الحسابات  2021لسنة   مدققي  بشأن  )الخارجيينم   المجلس  إلخطار. 

الشؤون ب لجنة  إخطار  المالية واالقتصادية مع  الشؤون  لجنة  إلى  إحالته 
 . التشريعية والقانونية(

 

عبد - ب بنت  فوزية  السيدة  معالي  النواب    رسالة  مجلس  رئيس  زينل  هللا 
مشروع قانون بتعديل المادة بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  

  ،بشأن الكشف عن الذمة المالية  2010( لسنة  32األولى من القانون رقم ) 
( النواب(  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في   إلخطار )المعد 

 . التشريعية والقانونية(إحالته إلى لجنة الشؤون ب المجلس
النواب    -  ج مجلس  رئيس  زينل  هللا  عبد  بنت  فوزية  السيدة  معالي  رسالة 

ة بتعديل الماد مشروع قانون  بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  
(143( رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  54(  الالئحة   2002(  بشأن 

النواب  لمجلس  بقانو  ،الداخلية  االقتراح  ضوء  في  من )المعد  المقدم  ن 
( النواب(  التشريعية  ب  المجلس  إلخطارمجلس  الشؤون  لجنة  إلى  إحالته 

 . والقانونية(
 

رئيس مجلس النواب بخصوص  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل    -  د
(  345مشروع قانون بتعديل المادة )لنواب حول  ما انتهى إليه مجلس ا

( لسنة  21من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.   م، 2001
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واالقتصادية مع إخطار إحالته إلى لجنة الشؤون المالية  ب  المجلس  إلخطار)
 . (ن التشريعية والقانونيةلجنة الشؤو

 

النواب    -   هـ مجلس  رئيس  زينل  هللا  عبد  بنت  فوزية  السيدة  معالي  رسالة 
حول   النواب  مجلس  إليه  انتهى  ما  بإنشاء  بخصوص  قانون  مشروع 

المجلس األعلى للدراسات الطبية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم 
الشو مجلس  ) من  لجنة  ب  المجلس  إلخطاررى(  إلى  مع    الخدماتإحالته 

 . إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(
 

النواب    -   و مجلس  رئيس  زينل  هللا  عبد  بنت  فوزية  السيدة  معالي  رسالة 
مشروع قانون بتعديل المادة بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  

( لسنة 36در بالقانون رقم )( من قانون العمل في القطاع األهلي الصا99)
المقدم من   -  بصيغته المعدلة  -)المعد في ضوء االقتراح بقانون    م،2012

مع إخطار   الخدماتإحالته إلى لجنة  ب   المجلس  إلخطار)  . مجلس الشورى(
 . لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(

 31في  البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية    - ز
المالية م.  2020ديسمبر   الشؤون  لجنة  إلى  بإحالته  المجلس  )إلخطار 

 . واالقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(
 

 31البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في    - ح
ة ( من قانون الميزاني 48م، وذلك حسب متطلبات المادة ) 2021ديسمبر 

)إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية .  2002العامة لسنة  
 . واالقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(

 

)  االقتراح  - ط المادة  بتعديل  رقم )180بقانون  بقانون  المرسوم  ( 55( من 
من   2002لسنة   والمقدم  الشورى،  لمجلس  الداخلية  الالئحة  بشأن 

محمد فخرو،    جمالو  المسقطي،لسعادة األعضاء: خالد حسين  أصحاب ا
. علي  حسن  علي  محمد  الدكتوروجاسم الزايد،    داللوعلي سلمان،    جميلةو

 . (والقانونية التشريعية الشؤون لجنة إلى هبإحالت  المجلس)إلخطار 
 

المناعي،    -  ي أحمد  درويش  األعضاء:  السعادة  أصحاب  من  مقدمة   رسالة 
ا و عبدهللا  الدالل،  ولعرادي،  علي  محمد  ابتسام  يوسف والدكتورة  منى 

المؤيد، بشأن طلب سحب االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
 . تنظيم سوق العمل )التأشيرة المرنة(بشأن  2006( لسنة 19)

 

 من   والمقدم  واالتصاالت،   المواصالت  وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجه  السؤال -5
  للمؤسسات   المقدم  الدعمإجمالي    بخصوص  الزايد،  جاسم  دالل  العضو  سعادة

 ( المجلس  إلخطار) .عليه الوزير سعادة ورد ،م2021 -2020للعامين 
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 من   والمقدم  واالتصاالت،   المواصالت  وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجه  السؤال -6
  يقدمها   التي   التدريبية   البرامج   بخصوص   عباس،  عبدهللا  جواد  العضو  سعادة

 (المجلس  إلخطار)  .عليه  الوزير  سعادة  ورد  للبحرينيين،"  تمكين"  العمل  صندوق
 

(  20)  رقم  بقانون   المرسوم  بخصوص  واالقتصادية   المالية  الشؤون   لجنة   تقرير -7
 بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون   أحكام   بعض  بتعديل   2021  لسنة

 . م2001  لسنة( 21) رقم بقانون
 

( مكرًرا  12)  المادة  بخصوص  والبيئة  العامة  المرافق  للجنة  التكميلي  التقرير -8
  قانون  مشروع   من  فيها،  ةالمناقش  إعادة  المطلوب(  9)  والمادة  المستحدثة، 

 صيد  تنظيم  بشأن  2002  لسنة(  20)  رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل
  –   بقوانين  االقتراحات  ضوء  في  المعد)  ،البحرية  الثروة  وحماية  واستغالل
 (. النواب مجلس  من المقدمة – المعدلة بصيغها

 

  بعض   لبتـعدـي  قانون مشـــــروع  بخصـــــوص  والبيـئة  الـعامة  المرافق  لجـنة تقرير -9

 في المعد)  ،اإلســكان  شــأن  في  1976  لســنة(  10) رقم  بقانون  المرســوم أحكام

 (.النواب مجلس  من المقدم  -  المعدلة  بصيغته - بقانون االقتراح  ضوء
 

 بتعديل  بقانون  االقتراح  بخصوص  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  تقرير -10
  الالئحة   أن بش  2002  لسنة(  55)  رقم  بقانون  المرسوم  من(  180)  المادة

خالد حسين    :األعضاء   السعادة  أصحاب   من   والمقدم  الشورى،  لمجلس   الداخلية
فخرو،    جمالو  المسقطي، سلمان،    جميلةومحمد  الزايد،   داللوعلي  جاسم 

 . علي حسن علي محمد الدكتورو
 

  .أعمال من يستجد ما -11


