
 

 فهرس المواضيع

 8مضبطة الجلسة   م2021/ 28/11                  (   أ )                               4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الموضوع  
 
 
 

 الصفحة
 
 

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

 6 ... .............................. .............................   السابقة
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
 7 ........................   الشورى بمناسبة يوم المرأة البحرينية بيان مجلس    (4
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع   مشروعبإحالة    إخطار المجلس  (5

 في )المعد    ،م2018( لسنة  31وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم )
 الشؤون  لجنة  إلى  ؛(الشورى  مجلس  من  المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء
 11   ..................................................  والاقتصادية المالية

من قانون  (465بقانون بتعديل المادة )  الاقتراحإخطار المجلس بإحالة   (6
بقانون رقم ) بالمرسوم  الصادر  المقدم من   م، 1987  ( لسنة7التجارة 

رحمة،   آل  عيد  صادق  الأعضاء:  السعادة  حسين وأصحاب  خالد 
البنمحمد،  والمسقطي،   إسماعيل  بسام  الزايد،  والدكتور  جاسم  دلال 

 11 ... .. ...... .. . ...   والاقتصادية   المالية   الشؤون   لجنة   إلى؛  جميلة علي سلمانو
 المقدم   ،الصحة  وزيرة  السعادة  صاحبة  إلى  الموجهإخطار المجلس بالسؤال    (7

 مجمع  لتوسعة  الوزارة   خطط  بشأن  الحداد  مهدي  أحمد  العضو  سعادة  من
 11   ............................. عليه الوزيرة  سعادة  ورد الطبي، السلمانية

 97 . ...................   ( 1)ملحق  عليه    ة السؤال المذكور ورد سعادة الوزير   (8



 

 فهرس المواضيع

 8مضبطة الجلسة   م28/11/2021                   (   ب)                               4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الموضوع  
 
 
 

 الصفحة
 
 

يعية  مناقشة تقرير    (9  بقانون  المرسوم  بخصوص  والقانونيةلجنة الشؤون التشر
 رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض   بتعديل   م2021  لسنة(  19)  رقم 

 12   .............................. الأوسمة شأن فيم 1976 لسنة( 19)
 109 .. ...................... .................. (2)ملحق  التقرير المذكور   (10
 36 . قرار المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور .....................  (11
 بخصوص   الوطني  والأمن  والدفاعالخارجية    الشؤونلجنة  مناقشة تقرير    (12

يا   بروتوكول  إلى  البحرين  ممل كة   انضمام   على  بالموافقة   قانون  مشروع  ناغو
 للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم  الجينية   الموارد  على  الحصول  بشأن

  للمرسوم   المرافق  البيولوجي،  التنوع  باتفاقية  الملحق  استخدامها،  عن  الناشئة
 38 ............................ ................  م2020  لسنة(  81)  رقم 

 118 .. .................................. .......  (3)ملحق  التقرير المذكور    (13
 50 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ .....   (14
 53 ...........  ه قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع  (15
تقرير    (16  حماية   بشأن  قانون   مشروع  بخصوص  الخدماتلجنة  مناقشة 

بقانون   الوطنية،  التقليدية  الحرفية  المنتجات الاقتراح  ضوء  في   )المعد 
 54 ...........................   ( النواب   مجلس   من   المقدم   ـ   ة بصيغته المعدل   ـ 

 138 .. .............. ...........................   (4)ملحق  التقرير المذكور    (17
حيث   (18 من  المذكور  القانون  مشروع  على  الموافقة  عدم  المجلس   قرار 

 72   ................................................ ... ..............  المبدأ



 

 فهرس المواضيع

 8مضبطة الجلسة   م28/11/2021                   (   ت)                               4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الموضوع  
 
 
 

 الصفحة
 
 

  بخصوص   والاقتصادية   المالية  الشؤون  للجنة  التكميلي التقرير  مناقشة    (19
  بقانون   المرسوم  إلى(  امكرر    ٩)  برقم   جديدة   مادة  بإضافة  بقانون  الاقتراح

 أصحاب  من  المقدم   التعطل،  ضد  التأمين  بشأن  م2006لسنة  (  78)  رقم 
 الدكتور و  فرج،  عبدالله  رضاو  المناعي،  أحمد  درويش:  الأعضاء  السعادة

 سرحان  محمد  منصور  الدكتورو  الزايد،  جاسم  دلالو   ،علي  حسن  علي  محمد
......................................................... 72 

 168 .. .. ............. ........ ..................  (5)ملحق  التقرير المذكور    (20
 91 . المذكور  بقانون  قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح   (21
بتقرير    (22 المجلس   بشأن   الفاضل  عبدالله  جهاد  الدكتورةسعادة  إخطار 

 لحقوق  العربي  المرصد  أمناء   لمجلس  الثالث  الاجتماع  فيمشاركتها  
ية  عاصمة  القاهرةفي    المنعقد  العربي،  للبرلمان  التابع  الإنسان  مصر   جمهور
 92 ...................   م2021  أكتوبر  28-25  من  الفترة  خلال  العربية،

   
   
   
  

 
 


