
 
 فهرس المواضيع 

 23مضبطة الجلسة   م2022/ 3/ 27                  (  أ)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 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
المجلس بإحالة    (4 قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين    مشروعإخطار 

 عليه   الموافق  الإنمائي  المتحدة  الأمم  وبرنامج  البحرين   دولةحكومة  
  البحرين  ممل كة بين العلاقة علىم 1979 لسنة( 7) رقم  بقانون بالمرسوم
  م. 2022  لسنة(  4)  رقم   للمرسوم  المرافق   المتحدة،  للأمم  المقيم   والمنسق

الخارجية والدفاع والأمن إلى لجنة الشؤون  ؛  )المحال بصفة الاستعجال(
 6 ..............................................................  الوطني

  الجمركي   التعاون  اتفاقية  على  بالتصديق  قانون  مشروعإخطار المجلس بإحالة    (5
إلى لجنة الشؤون    ؛م2021  لسنة (  106)  رقم  للمرسوم   المرافق  العربي، 

 7 الوطني ....................................  الخارجية والدفاع والأمن 
  إلى)ج(    برقم   جديدة  فقرة   بإضافة  قانون  مشروع  إخطار المجلس بإحالة  (6

   بالقانون   الصادر  الأهلي  القطاع  في  العمل  قانون  من(  32)  المادة
بقانون    ،2012  لسنة (  36)  رقم الاقتراح  ضوء  في    بصيغته ــ  )المعد 

 7 ......... .....  الخدماتإلى لجنة    ؛(النواب   مجلس  من  المقدم  ــ  المعدلة



 
 فهرس المواضيع 

 23مضبطة الجلسة   م2022/ 27/3                  (  ب)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

بالسؤال    (7 المجلس    الصناعة   وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار 
 المناعي   أحمد  درويش  العضو   سعادة  من  المقدم  والسياحة،  التجارة

 7 ..   عليه  الوزير  سعادة  ورد  البحرين،  ممل كة  في  السياحي  القطاع  بخصوص
 98 ....................   (1)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (8
  والتنمية  العمل  وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار المجلس بالسؤال    (9

  بخصوص   الحداد  مهدي  أحمد  العضو  سعادة  من   المقدم  الاجتماعية،
 8 .............................  عليه  الوزير  سعادة  ورد  والمعابد،  الكنائس

 109 ....................   (2)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (10
  والتنمية  العمل  وزير  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار المجلس بالسؤال    (11

  خدم   بخصوص  الحاجي  أحمد  فؤاد  العضو  سعادة  من  المقدم  الاجتماعية،
 8 ... ...................................  عليه  الوزير  سعادة  ورد  المنازل،

 120 ....................   (3)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (12
ير    (13 يعية  الشؤون  لجن ةمناقشة تقر   بقانون   المرسوم  بخصوص  والقانونية  التشر

  رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض   بتعديل   م2021  لسنة(  26)  رقم
ية  البحرين  غرفة  بشأن  م2009  لسنة(  30)   الاقتصادية   المنازعات  لتسو

ية  والمالية  9 . ...............................................  والاستثمار
ير المذكور    (14  133 .......... .................................  (4)ملحق  التقر
 38 بقانون المذكور ...................... قرار المجلس الموافقة على المرسوم    (15



 
 فهرس المواضيع 

 23مضبطة الجلسة   م2022/ 27/3                  (  ت)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

ير    (16   بخصوص   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية   الشؤون  لجنةمناقشة تقر
  الصادر   العقوبات  قانون  من(  231)  المادة  بتعديل  قانون  مشروع

  الاقتراح   ضوء  في  المعد)   م،1976  لسنة(  15)   رقم   بقانون  بالمرسوم
 39 .....................................  (النواب  مجلس   من  المقدم  بقانون 

 145 .................................   (5)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (17
 82 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ .....   (18
 86 ........... مجموعه .قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في    (19
ير التكميليمناقشة ال   (20   مجلس   قرار  بخصوص  والبيئة   العامة  المرافق  للجنة  تقر

 المادة   بتعديل  قانون  مشروع  حول  الشورى  مجلس  قرار  بشأن  النواب
  لسنة (  13)  رقم   بالقانون  الصادر  العقاري،  التسجيل  قانون  من(  59)

 من  المقدم  ــ  المعدلة  بصيغته  ــ  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  م،2013
 87 .....................................................  (النواب مجلس

 162 ......... ................................. (6)ملحق  التقرير المذكور   (21
 مجلسلل  السابق  قرارال ب  بالتمسك  اللجنة   توصية  على قرار المجلس الموافقة    (22

 96 .. ..........  من حيث المبدأ   المذكور  القانون  بعدم الموافقة على مشروع
   
   

 


