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 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
 6 ..   دواح  الممل كة في تنظيم سباقات الفورمولامجلس بمناسبة نجاح  البيان    (4
 8   ......  ننجاح انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحري  بمناسبةمجلس البيان   (5
م بشأن  2021( لسنة  15المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة     (6

 9 ....   إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ؛الخارجيينمدققي الحسابات 
مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون  إخطار المجلس بإحالة    (7

)المعد في ،  بشأن ال كشف عن الذمة المالية  م2010( لسنة  32رقم )
الاقتراح   النواب(ضوء  مجلس  من  المقدم  الشؤون   ؛بقانون  لجنة  إلى 

يعية والقانونية   9 . ............................................... التشر
( من المرسوم 143مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة    (8

  ، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب   م2002( لسنة  54بقانون رقم )
لى لجنة إ  ؛)المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

يعية والقانونية  9 .........................................  الشؤون التشر
( من قانون  345مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة    (9

ية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )   م، 2001( لسنة  21الشركات التجار
إلى لجنة ؛  )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 9 .........................................  يةالشؤون المالية والاقتصاد
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 الصفحة 
 

المجلس بإحالة    (10 للدراسات  إخطار  الأعلى  المجلس  بإنشاء  قانون  مشروع 
إلى ؛  الطبية )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى( 

 9 ......................................................  الخدماتلجنة 
المجلس    (11 )بإحالة  إخطار  المادة  بتعديل  قانون  قانون 99مشروع  من   )

بالقانون رقم )  م، 2012( لسنة  36العمل في القطاع الأهلي الصادر 
المقدم من مجلس   ــ  بصيغته المعدلةــ  )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  

 10 ........................................   الخدماتإلى لجنة    ؛الشورى(
البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية إخطار المجلس بإحالة    (12

 10   ..ةإلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادي  ؛م2020ديسمبر  31المنتهية في 
المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية   البيانات  إخطار المجلس بإحالة  (13

(  48حسب متطلبات المادة )بم، وذلك  2021ديسمبر    31المنتهية في  
لسنة   العامة  الميزانية  قانون  المالية    م؛2002من  الشؤون  لجنة  إلى 

 10   .........................................................والاقتصادية 
( من المرسوم  180بقانون بتعديل المادة )الاقتراح  لة  بإحاإخطار المجلس    (14

بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،    م2002( لسنة  55بقانون رقم )
حسين   خالد  الأعضاء:  السعادة  أصحاب  من    جمال و   المسقطي،المقدم 

 علي   محمد  الدكتوروجاسم الزايد،    دلالوعلي سلمان،    جميلة ومحمد فخرو،  
يعية الشؤون لجنة  إلى ؛علي حسن  10 ....................  والقانونية   التشر
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مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش  إخطار المجلس بالرسالة ال  (15
المناعي،   العرادي،  وأحمد  عبدالله  محمدوعلي  ابتسام    صالح   الدكتورة 

منى يوسف المؤيد، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل  والدلال، 
بشأن تنظيم سوق العمل   م 2006( لسنة  19بعض أحكام القانون رقم )

 10 ( ......................................................)التأشيرة المرنة
بالسؤال    (16 المجلس   المواصلات   وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار 

  بخصوص   الزايد،  جاسم  دلال  العضو  سعادة  من  المقدم  والاتصالات،
  سعادة   ورد  ، م2021ــ    2020للعامين    للمؤسسات  المقدم   الدعم إجمالي  

 11 ...........................................................  عليه   الوزير
 94 .. ........... .......... (1)ملحق ورد سعادة الوزير السؤال المذكور   (17
بالسؤال    (18 المجلس   المواصلات   وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار 

 بخصوص   عباس،  عبدالله  جواد  العضو  سعادة  من  المقدم  والاتصالات،
  ورد   للبحرينيين،"  تمكين"  العمل  صندوق  يقدمها  التي  التدريبية  البرامج
 11 .................... ................ ............. عليه الوزير سعادة

 107 .. ........... .......... (2)ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الوزير   (19
ير    (20   بقانون   المرسوم  بخصوص  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنةمناقشة تقر

ية   الشركات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  م2021  لسنة(  20)  رقم    التجار
 12 .. ..................  م2001  لسنة( 21)  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر

ير المذكور ومرفقاته    (21  130 ...................................   ( 3)ملحق  التقر
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 30 ....... ..............   قانون المذكورالمرسوم بقرار المجلس الموافقة على   (22
ير  المناقشة    (23    المادة  بخصوص  والبيئة  العامة  المرافق  للجنة  التكميلي تقر

 من  فيها،  المناقشة  إعادة  المطلوب(  9)  والمادة  المستحدثة، (  مكررًا  12)
  لسنة (  20)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع
ية   الثروة  وحماية   واستغلال  صيد  تنظيم  بشأن   م2002   في   المعد)  ؛البحر

 30 ( النواب  مجلس  من  المقدمة  ــ  المعدلة  بصيغها  ــ   قوانينب  الاقتراحات  ضوء
ير المذكور ومرفقاته    (24  140 ...................................   ( 4)ملحق  التقر
ير لمزيد من الدراسةطلب اللجنة استرداد  على    قرار المجلس الموافقة  (25  56 .. التقر
ير   (26  بتعديل قانون مشروع بخصوص  والبيئة العامة المرافق لجنةمناقشة تقر

 شأن   في  م1979  لسنة(  10)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام  بعض
  من   المقدمــ    المعدلة  بصيغتهــ    بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)؛  الإسكان

 56 .. ...................................................( النواب مجلس
ير المذكور ومرفقاته    (27  156 ...................................   ( 5)ملحق  التقر
القانون  (28 مشروع  على  الموافقة  عدم  المجلس  حيث   المذكور  قرار   من 

 78   ............................................................. المبدأ 
ير    (29 يعية  الشؤون  لجنةمناقشة تقر   بقانون   الاقتراح  بخصوص  والقانونية  التشر

  م 2002  لسنة(  55)  رقم  بقانون  المرسوم  من(  180)  المادة  بتعديل
  السعادة   أصحاب  من  المقدم   الشورى،  لمجلس  الداخلية  اللائحة  بشأن

علي سلمان،    جميلةومحمد فخرو،    جمال و  المسقطي،: خالد حسين  الأعضاء
 79 ...... ............. علي حسن  علي محمد الدكتوروجاسم الزايد،  دلالو
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 178 ............ ..................... ......... (6)ملحق  التقرير المذكور   (30
 91 ر. المذكو  بقانون  جواز نظر الاقتراحب  توصية اللجنة   قرار المجلس الموافقة على   (31

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


