
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     اخلامسةاجللسة    أعمال  ل جدو
 م 8/11/2020  األحد

ا  9:30  الساعة
ً
 صباح

الثالث العادي دور االنعقاد    
 

 

 الخامسالفصل التشريعي  



 اخلامسةجدول أعمال اجللسة 

ا  9:30 الساعة -   م2020-11-8األحد 
ً
 صباح

الفصل التشريعي اخلامس  - الثالثدور االنعقاد العادي 

 .السابقة اجللسة عن والغائبني ،تالوة أمساء األعضاء املعتذرين عن هذه اجللسة -1

 
 

 .التصديق على مضبطة اجللسة السابقة -2
 

 

 :ةالوارد الرسائل -3

رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيس جملس النواب خبصوص  -أ

 بشأن اتفاقية على بالتصديق قانون مشروعما انتهى إليه جملس النواب حول 

 املالديف مجهورية وحكومة البحرين مملكة حكومة بني اجلوية اخلدمات

 إلخطار. )م2020 لسنة( 12) رقم للمرسوم املرافق إقليميهما، وراء وفيما بني

 إخطار مع الوطين واألمن والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة إىل بإحالته اجمللس

 . (والقانونية التشريعية الشؤون جلنة

رئيس جملس النواب خبصوص  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل -ب

 قانون من( 43) املادة بتعديل قانون مشروعما انتهى إليه جملس النواب حول 

 يف ضوء املعد) ،م2014 لسنة( 27) رقم بالقانون الصادر العقارات إجيار

 جلنة إىل بإحالته اجمللس إلخطار) .(الشورى جملس من املقدم بقانون االقرتاح

 . (والقانونية التشريعية الشؤون جلنة إخطار مع والبيئة العامة املرافق



رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيس جملس النواب خبصوص   -ج 

 نووالسبع السابعة املادة بتعديل قانون مشروعما انتهى إليه جملس النواب حول 

 التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم بشأن م1975 لسنة( 13) رقم القانون من

 من املقدم ــ املعدلة بصيغتهــ  بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) ،احلكومة ملوظفي

 جلنة إخطار مع اخلدمات جلنة إىل بإحالته اجمللس إلخطار) .(النواب جملس

 . (والقانونية التشريعية الشؤون

رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيس جملس النواب خبصوص   -د 

 قانون من( 43) املادة بتعديل قانون مشروعما انتهى إليه جملس النواب حول 

 واألمن البحرين دفاع قوة وأفراد لضباط التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم

 يف ضوء املعد)، م1976 لسنة( 11) رقم بقانون باملرسوم الصادر العام

 اجمللس إلخطار) .(النواب جملس من املقدم ــ املعدلة بصيغتهــ  بقانون االقرتاح

 . (والقانونية التشريعية الشؤون جلنة إخطار مع اخلدمات جلنة إىل بإحالته

رئيس جملس النواب خبصوص  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل -هـ 

 قانون من( 144) املادة بتعديل قانون مشروعما انتهى إليه جملس النواب حول 

 املعد) م،1976 لسنة( 24) رقم بقانون باملرسوم الصادر االجتماعي التأمني

 إلخطار) .(النواب جملس من املقدم ــ املعدلة بصيغتهــ  بقانون االقرتاح على بناء

 التشريعية الشؤون جلنة إخطار مع اخلدمات جلنة إىل بإحالته اجمللس

 . (والقانونية

 بشأن م2006 لسنة( 19) رقم القانون من( 24) املادة بتعديل بقانون االقرتاح -و 

 خليفة سبيكة: األعضاء السعادة أصحاب من واملقدم العمل، سوق تنظيم

 حممد ود.  رادي،ــــالع داهللــعب ليــعو مد،ـــالبنمح إمساعيل بسامو الفضالة،

 جلنة إخطار مع اخلدمات جلنة إىل بإحالته اجمللس إلخطار) علي. حسن علي

 (.والقانونية التشريعية الشؤون



 بشأن م2006 لسنة( 19) رقم القانون من( 42) املادة بتعديل بقانون االقرتاح  -ز 

 سامل صباح: األعضاء السعادة أصحاب من واملقدم العمل، سوق تنظيم

 سبيكةو مجشري، حممد عبدالرمحنو الفاضل، عبداهلل جهاد ود. الدوسري،

 جلنة إخطار مع اخلدمات جلنة إىل بإحالته اجمللس إلخطار. )الفضالة خليفة

 (.والقانونية التشريعية الشؤون

األعضاء:  السعادة أصحاب من واملقدم اجلذعية، اخلاليا بشأن بقانون االقرتاح  -ح 

 املؤيد، يوسف منىو الدالل، صاحل حممد ابتسام .ود العريض، سامل أمحد .د

 اجمللس إلخطارعلي. ) حسن علي حممد .ود مجشري، حممد عبدالرمحنو

 (.والقانونية التشريعية الشؤون جلنة إخطار مع اخلدمات جلنة إىل بإحالته

العضو دالل جاسم الزايد بشأن طلب سحب االقرتاح بقانون بشأن  سعادةرسالة   - ط

م بشأن 1975( لسنة 11( من القانون رقم )12إضافة فقرة جديدة إىل املادة )

 .جوازات السفر. )إلخطار اجمللس(

مشروع قانون بشأن محاية األصناف النباتية اجلديدة،أخذ الرأي النهائي على -4

 م.2018( لسنة 36)املرافق للمرسوم 

من واملقدم والرياضة الشباب شؤون وزير السعادة صاحب إىل املوجه السؤال-5

 اليت والتطورات املتخذة اإلجراءات بشأن الدوسري سامل صباح العضو سعادة

 يف بالنادي خاص وملعب وناٍد شباب مركز إلنشاء بالنسبة الوزارة إليها وصلت

 .(اجمللس إلخطار. )عليه الوزير سعادة ورد الزالق، منطقة

التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة بشأن قرار جملس النواب-6

( من 7خبصوص قرار جملس الشورى حول مشروع قانون باستبدال املادة )

م بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية 2002( لسنة 20املرسوم بقانون رقم )

املقدم من  ــ بصيغته املعدلةــ ملعد يف ضوء االقرتاح بقانون الثروة البحرية، )ا

 .(جملس النواب



املوحدتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي -7

وتقرير أداء تنفيذ امليزانية م، 2017ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف  للدولة

 تقديرات حساب من املناقالت وكشف، م2017العامة للدولة للسنة املالية 

 وزارة قبل من واملعد م2017 املالية للسنة احلكومية واجلهات للوزارات أخرى

 (.سابًقا املالية وزارة) الوطين واالقتصاد املالية

املوحد اخلتامي احلساب خبصوص واالقتصادية املالية الشؤون جلنة تقرير-8

 امليزانية ذتنفي أداء وتقرير م،2018 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية للسنة للدولة

 .م2018 املالية للسنة للدولة العامة

قرتاح بقانون بإنشاء اجمللس األعلى للدراساتاالتقرير جلنة اخلدمات خبصوص -9

الطبية واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور أمحد سامل العريض، 

مجعة حممد ومحد احلاجي، أفؤاد والدكتور حممد علي حممد اخلزاعي، و

الدكتور حممد علي حسن علي.والكعيب، 

الثالثة القمة يف املشاركة بشأن البحرين ململكة الربملانية الشعبة وفد تقرير-10

 مع وبالتعاون الدولي الربملاني االحتاد من بتنظيمو الربملانات، لرئيسات عشرة

. م2020 أغسطس 18-  17 من الفرتة خالل النمسا، وبرملان املتحدة األمم

. ما يستجد من أعمال-11
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