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 العشرین الثالثة و الجلسة أعمال جدول
 صباًحا 9:30 الساعة  - م27/3/2022 - ھـ24/8/1443 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
رسالة معالي السیدة فوزیة بنت عبد هللا زینل رئیس مجلس النواب بخصوص   -أ

قانون بشأن تطبیق أحكام االتفاق بین    مشروعما انتھى إلیھ مجلس النواب حول  
 بالمرسوم   علیھ  الموافق  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  البحرین  دولةحكومة  
  المقیم   والمنسق   البحرین  مملكة  بین  العالقة  علىم  1979  لسنة)  7(  رقم  بقانون
بصفة    م.2022  لسنة)  4(  رقم  للمرسوم   المرافق   المتحدة،  لألمم (المحال 

الشؤون  ب  المجلس  إلخطار(.  االستعجال) لجنة  إلى  والدفاع إحالتھ  الخارجیة 
 مع إخطار لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة).  واألمن الوطني

رسالة معالي السیدة فوزیة بنت عبد هللا زینل رئیس مجلس النواب بخصوص   - ب
  التعاون   اتفاقیة  على  بالتصدیق  قانون  مشروعما انتھى إلیھ مجلس النواب حول  

 إلخطار (  م.2021  لسنة)  106(  رقم  للمرسوم  المرافق  العربي،  الجمركي
مع إخطار   الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيإحالتھ إلى لجنة الشؤون ب المجلس

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة). 
 

رسالة معالي السیدة فوزیة بنت عبد هللا زینل رئیس مجلس النواب بخصوص    -  ج
(ج)  برقم جدیدة فقرة بإضافة قانون مشروعما انتھى إلیھ مجلس النواب حول 

)  36(  رقم  بالقانون  الصادر  األھلي  القطاع  في  العمل  قانون  من)  32(  المادة  إلى
  من   المقدم  -  المعدلة  بصیغتھ  -(المعد في ضوء االقتراح بقانون    ،2012  لسنة

مع إخطار   الخدماتإحالتھ إلى لجنة الشؤون  ب  المجلس  إلخطار(  ).النواب   مجلس
 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة). 

 

  والمقدم  والسیاحة،  التجارة  الصناعة  وزیر  السعادة  صاحب  إلى   الموجھ  السؤال -5
  مملكة  في  السیاحي  القطاع  بخصوص  المناعي   أحمد  درویش  العضو   سعادة  من

 )المجلس إلخطار.  (علیھ الوزیر سعادة ورد البحرین،
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 والمقدم  االجتماعیة،   والتنمیة  العمل  وزیر  السعادة  صاحب  إلى  الموجھ  السؤال -6
  سعادة   ورد   والمعابد،  الكنائس  بخصوص   الحداد  مھدي  أحمد  العضو  سعادة  من

 ) المجلس إلخطار.  (علیھ الوزیر
 

 والمقدم  االجتماعیة،   والتنمیة  العمل  وزیر  السعادة  صاحب  إلى  الموجھ  السؤال -7
 الوزیر  سعادة  ورد  المنازل،  خدم  بخصوص  الحاجي  أحمد  فؤاد  العضو  سعادة  من

 )المجلس  إلخطار.  (علیھ
 

 رقم  بقانون  المرسوم  بخصوص  والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنـة   تقریـر -8
  2009  لسنة)  30(  رقم  بقانون   المرسوم   أحكام  بعض  بتعدیل  2021  لسنة )  26(

 .واالستثماریة والمالیة االقتصادیة المنازعات لتسویة البحرین غرفة بشأن
 

  قانون   مشروع  بخصوص   الوطني  واألمن   والدفاع  الخارجیة  الشؤون   لجنة   تقریر -9
)  15(  رقم  بقانون   بالمرسوم  الصادر  العقوبات  قانون  من)  231(  المادة  بتعدیل
 ). النواب مجلس  من المقدم بقانون االقتراح ضوء في المعد(  م،1976 لسنة

 
التكمیلي -10   النواب  مجلس  قرار  بخصوص  والبیئة  العامة  المرافق  للجنة  التقریر 

  قانون  من )  59(  المادة  بتعدیل  قانون   مشروع  حول  الشورى  مجلس  قرار  بشأن
 ضوء  في  المعد(  م،2013  لسنة)  13(  رقم  بالقانون  الصادر  العقاري،  التسجیل
 ). النواب  مجلس  من المقدم -  المعدلة بصیغتھ - بقانون االقتراح

 
  .أعمال من یستجد ما -11
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