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 1 .................................................... ديباجة المضبطة ( 1
 ، والغائبين عن الجلسةالجلسةهذه أسماء الأعضاء المعتذرين عن  تلاوة ( 2

 6 ..................................................السابقة ...........
 6 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ............................... ( 3
 ،السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ( 4

مترجمي بشأن  الدكتورة جهاد عبدالله الفاضلمن سعادة العضو المقدم 
بطاقة ذوي الإعاقة،لغة   7 .......... هالوزير عليورد سعادة  الإشارة و

 77 ............... (1) ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  ( 5
باء شؤون وزير السعادة صاحب إلى الموجه السؤال ( 6  المقدم ،والماء ال كهر

 ادينار   ثلاثين مبلغ فرض بشأن الحداد مهدي أحمد العضو سعادة من
 عداد في تسرب حدوث عند المستأجر من خلوه بعد العقار مالك على

 لأنظمة مخالف بشكل المذكور العقار في المياه استخدام تم أو المياه
باء هيئة وقرارات  7 .............. عليه الوزير سعادة ورد والماء، ال كهر

 88 ................ (2) ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  ( 7
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مشروع قانون بالتصديق على وثائق قرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  ( 8

الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد 
م، والمؤتمر 2012المنعقد عام م، والمؤتمر الخامس والعشرين 2008عام 

( 46م، المرافق للمرسوم رقم )2016السادس والعشرين المنعقد عام 
 8 ...................................................... م2019لسنة 

 مشروع قانون بالتصديق علىقرار المجلس الموافقة بصفة نهائية على  ( 9
ممل كة البحرين  المسائل الجمركية بين حكومة الاتفاقية بشأن التعاون في

ية مصر العربية، وحكومة  لسنة (47)المرافق للمرسوم رقم  جمهور
 8 ............................................................ م2019

بإضافة مشروع قانون  بعض مواد فيطلب إعادة المداولة إخطار المجلس ب (10
 بشأن م،2006لسنة  (19)م رق القانون من( 27لى المادة )إفقرة جديدة 

ــ  المعدلة ن ــ بصيغتهالاقتراح بقانو )المعد في ضوء العمل، سوق تنظيم
 9 ...........................................النواب(  مجلس من المقدم

يد من  (11  قرار المجلس إعادة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة لمز
 18 ...............الدراسة .............................................
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تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مناقشة  (12

( من 10بتعديل المادة ) م2019لسنة  (20المرسوم بقانون رقم )
 18 ...... ةشأن القوة الاحتياطيم ب1987لسنة ( 5المرسوم بقانون رقم )

 100 ................................ (3)ملحق ومرفقاته  المذكور التقرير (13
 42 ..................... قانون المذكورالمرسوم بقرار المجلس الموافقة على  (14
المادة لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل  تقريرمناقشة  (15

المؤسسات م، بشأن 1998لسنة  (25) ( من المرسوم بقانون رقم16)
 بصيغتهــ  بقانون الاقتراح )المعد في ضوء، الخاصة التعليمية والتدريبية

 43 ................................ النواب( . المقدم من مجلســ  المعدلة
 111 ................................. (4ملحق ) ومرفقاته المذكور التقرير (16
يرقرار المجلس الموافقة على  (17  74 ......... المذكور طلب اللجنة استرداد التقر
المرافق العامة لجنة التكميلي الأول لتقرير المناقشة تأجيل بالمجلس  إخطار (18

( من المرسوم بقانون 3بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة ) والبيئة
 )المعد في ضوءي، م بشأن التخطيط العمران1994( لسنة 2رقم )

إلى  (؛المقدم من مجلس النوابــ  بصيغته المعدلةــ  نبقانو  الاقتراح
 74 .....................................................الجلسة القادمة 
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 بشأن المشاركةلممل كة البحرين  ة البرلمانيةبعالشإخطار المجلس بتقرير وفد  (19

لدورة السادسة والعشرين للاتحاد البرلماني ل اجتماع اللجنة التنفيذيةفي 
اللجنة التنفيذية، واجتماع واجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة من  ،العربي

يق القانوني، ، الممل كة الأردنية الهاشميةعاصمة  في عمّانالمنعقد  الفر
 75 ...................... م2019سبتمبر  19إلى  15 خلال الفترة من

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


