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 الثامنة الجلسة أعمال  جدول
 صباحًا  9:30 الساعة -  م28/11/2021 -  هـ23/4/1443 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
 

 .البحرينية يوم المرأةبيان مجلس الشورى بمناسبة  -3
 

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

قانون بتعديل بعض   مشروع  حول  النواب  مجلس  اليه  انتهى  ما  بخصوص
( لسنة  31أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم )

 .(الشورى مجلس من المقدم  بقانون الاقتراح ضوء في)المعد  ، م2018
 مع والاقتصادية المالية الشؤون لجنة إلى بإحالته المجلس لإخطار)

ريعية الشؤون  لجنة  إخطار  (.والقانونية  التش
التجارة الصادر من قانون  (465الاقتراح بقانون بتعديل المادة ) -ب

من أصحاب السعادة   والمقدم م، 1987    ( لسنة7بالمرسوم بقانون رقم )
الدكتور بسام وخالد حسين المسقطي،  والأعضاء: صادق عيد آل رحمة،  

  لإخطار) .جميلة علي سلمانودلال جاسم الزايد،  وإسماعيل البنمحمد،  
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والاقتصادية مع إخطار لجنة   المالية الشؤون لجنة إلى بإحالته المجلس
ريعية والقانونية(  .الشؤون التش

 أحمد  العضو سعادة من والمقدم  الصحة ةوزير السعادة ةصاحب  إلى هالموج  السؤال -5
 سعادة ورد  ،الطبي السلمانية مجمع لتوسعة الوزارة خطط بشأن الحداد  مهدي
 (المجلس لإخطار. )عليه ةالوزير

 

 لسنة( 19) رقم بقانون المرسوم  بخصوص   والقانونيةلجنة الشؤون التشريعية  تقرير -6
 شأن  في م 1976 لسنة( 19) رقم بقانون المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل م 2021
 .الأوسمة

 

 قانون مشروع بخصوص  الوطني والأمن والدفاعالخارجية  الشؤونلجنة  قريرت -7
ويا بروتوكول إلى البحرين مملـكة انضمام  على بالموافقة  على الحصول بشأن ناغ
 الملحق استخدامها، عن الناشئة للمنافع والمنصف العادل والتقاسم الجينية الموارد 
 .م 2020 لسنة( 81) رقم للمرسوم  المرافق البيولوجي، التنوع باتفاقية

 

 الحرفية المنتجات حماية بشأن قانون مشروع بخصوص  الخدماتلجنة  تقرير -8
 من المقدم  - ة بصيغته المعدل -)المعد في ضوء الاقتراح بقانون  ،الوطنية التقليدية
 (.النواب مجلس

 

 بإضافة بقانون الاقتراح بخصوص  والاقتصادية المالية  الشؤون للجنة  التكميلي  التقرير -9
 بشأن م 2006لسنة  ( 78) رقم بقانون المرسوم  إلى(  امكرر   ٩) برقم  جديدة مادة

 أحمد درويش: الأعضاء السعادة أصحاب من والمقدم  التعطل، ضد التأمين
  الزايد، جاسم دلالو ،علي  حسن علي  محمد الدكتورو فرج، عبدالله  رضاو المناعي،

 .سرحان محمد منصور الدكتورو
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  الثالث الاجتماع فيمشاركتها  بشأن  الفاضل عبدالله  جهاد  الدكتورةسعادة تقرير  -10
في  المنعقد ،العربي للبرلمان التابع الإنسان لحقوق العربي المرصد أمناء لمجلس
رية عاصمة  القاهرة  .م2021 أكتوبر 28-25 من  الفترة خلال  ،العربية مصر  جمهو

 

 .أعمال من يستجد ما -11


