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

 6 ..............................................................  السابقة
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................. ( 3
 بشأن اتفاقية على بالتصديق قانون مشروعالمجلس بإحالة إخطار  ( 4

وية  الخدمات رية  وحكومة  البحرين  ممل كة  حكومة  بين  الج  المالديف  جمهو
 ؛م2020 لسنة( 12) رقم  للمرسوم المرافق إقليميهما، وراء وفيما بين
 8 ................... الوطني والأمن والدفاع الخارجية الشؤون لجنة إلى

مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة إخطار المجلس بإحالة   ( 5
ري بشأن إزالة الازدواج  الفيدرالي السويس ممل كة البحرين والاتحاد 

رائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب  ريبي فيما يتعلق بالض الض
( 14المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم )  والبروتوكولريبي   والتجنب الض

 7 ....  الوطني  والأمن  والدفاع الخارجية  الشؤون لجنة  إلى  ؛م2020لسنة  
 قانون من( 43) المادة بتعديل قانون مشروعإخطار المجلس بإحالة  ( 6

 في المعد) م،2014 لسنة( 27) رقم  بالقانون الصادر العقارات إيجار
 المرافق لجنة إلى ؛(الشورى مجلس من المقدم بقانون الاقتراح ضوء

 8 ........................................................  والبيئة  العامة
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 (ونوالسبع السابعة المادة) بتعديل قانون مشروعإخطار المجلس بإحالة  ( 7

 ومكافآت معاشات تنظيم بشأن م1975 لسنة( 13) رقم  القانون من
 بصيغتهــ  بقانون الاقتراح ضوء في المعد) ،الحكومة لموظفي التقاعد
 8 ...............  الخدمات  لجنة  إلى  ؛(النواب  مجلس  من  المقدم  ــ  المعدلة

 قانون من( 43) المادة بتعديل قانون مشروعإخطار المجلس بإحالة  (  8
 البحرين دفاع قوة وأفراد لضباط التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم

 المعد)،  م1976  لسنة(  11)  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  العام  والأمن
 ؛(النواب  مجلس  من  المقدم  ــ  المعدلة  بصيغتهــ    بقانون  الاقتراح  في ضوء

 8 .................................................. الخدمات لجنة إلى
 قانون من( 144) المادة بتعديل قانون مشروعإخطار المجلس بإحالة  (  9

 م،1976 لسنة( 24) رقم بقانون بالمرسوم الصادر الاجتماعي التأمين
 مجلس من المقدم ــ المعدلة بصيغتهــ  بقانون الاقتراح على بناء المعد)

 8 .........................................  الخدمات  لجنة  إلى  ؛(النواب
( من القانون 24بتعديل المادة ) الاقتراح بقانونإخطار المجلس بإحالة  ( 10

م من أصحاب م بشأن تنظيم سوق العمل، المقد   2006( لسنة  19رقم )
السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، 

 8  محمد علي حسن علي؛ إلى لجنة الخدماتالدكتور  وعلي عبدالله العرادي، و
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 القانون من( 42) المادة بتعديل بقانونإخطار المجلس بإحالة الاقتراح  ( 11

 أصحاب  من  مالمقد     العمل،  سوق  تنظيم  بشأن  م2006  لسنة(  19)  رقم 
 عبدالله جهادالدكتورة و الدوسري، سالم صباح: الأعضاء السعادة

 لجنة إلى ؛الفضالة خليفة سبيكةو جمشير، محمد عبدالرحمنو الفاضل،
 9 ........................................................... الخدمات

 من  مالمقد     الجذعية،  الخلايا  بشأن  بقانون  الاقتراحالمجلس بإحالة    إخطار ( 12
ريض، سالم أحمد الدكتورالأعضاء:  السعادة أصحاب  الدكتورةو الع
ؤيد،  يوسف  ومنى  الدلال،  صالح  محمد  ابتسام  جمشير،  محمد  وعبدالرحمن  الم

 9 .................... الخدمات لجنة إلى ؛يعل حسن علي محمد الدكتورو
طلب سحب   رسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأنإخطار المجلس ب ( 13

( من القانون 12الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة )
 9 ......................  م بشأن جوازات السفر1975( لسنة  11رقم )

قانون بشأن حماية لموافقة بصفة نهائية على مشروع اقرار المجلس  ( 14
 9 .... م2018( لسنة 36الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم )



 
 فهرس المواضيع 

 5مضبطة الجلسة   م2020/ 11/ 8                  (  ث)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم
 
 
 

 

 الصفحة
 
 
 

   
  الشباب شؤون وزير السعادة صاحب  إلى الموجهالمجلس بالسؤال  إخطار (15

رياضة   الإجراءات بشأن  الدوسري سالم صباح  العضو سعادة من مالمقد    ،وال
  ونادٍ  شباب  مركز  لإنشاء   بالنسبة  الوزارة  إليها  وصلت   التي  والتطورات  المتخذة
 10 .........  عليه  الوزير  سعادة  ورد  الزلاق،  منطقة  في   بالنادي  خاص  وملعب 

 121 .................. (1)ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  (16
للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس مناقشة التقرير التكميلي  (17

النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال 
م بشأن تنظيم 2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )7المادة )

رية، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  صيد واستغلال وحماية الثروة البح
 10 ( ........................ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب

 132 ........................................... (2)ملحقالتقرير المذكور  (18
 30 ....لمجلسالسابق لقرار  البالتمسك بقرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة   (19
مناقشة التقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي   (20

أداء  وتقريرم، 2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  للدولة الموحد
 من المناقلات  وكشفم، 2017تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 المالية للسنة الحكومية والجهات للوزارات  أخرى تقديرات  حساب 
 31 ............... الوطني والاقتصاد المالية وزارة قبل من المعد ،م2017
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 148 ................................ (3)ملحق  ومرفقاته التقرير المذكور (21
الحسابين الختاميين اد تقريري  داستر  اللجنة  قرار المجلس الموافقة على طلب (22

زيد من الدراسة ........ م 2018م و2017للدولة للسنتين الماليتين   72 لم
اقتراح بقانون بإنشاء المجلس الالخدمات بخصوص مناقشة تقرير لجنة   (23

المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور   ،الأعلى للدراسات الطبية
ريض،  حمد أفؤاد والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وأحمد سالم الع

 73 .......... الدكتور محمد علي حسن عليوجمعة محمد ال كعبي، والحاجي، 
 174 ..................................  (4)ملحق    ومرفقاته  التقرير المذكور (24
جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإسناد قرار المجلس الموافقة على   (25

الأمر إلى معالي رئيس المجلس وهيئة المستشارين القانونيين ومقدمي 
الاقتراح لتجويد الصياغة، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع 

 118 ............................................................... قانون
 المشاركة  بشأن  البحرين  لممل كة  البرلمانية  الشعبة  وفدإخطار المجلس بتقرير   (26

 البرلماني الاتحاد من بتنظيم البرلمانات، لرئيسات عشرة الثالثة القمة في
 17  من  الفترة  خلال  النمسا،  وبرلمان  المتحدة  الأمم   مع  وبالتعاون  الدولي

 118 .......................................... م2020 أغسطس 18 إلى
 


