
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    عشرة   الثالثةاجللسة    أعمال  ل جدو
 م 10/1/2021  األحد

ا  9:30  الساعة
ً
 صباح

الثالث العادي دور االنعقاد    
 

 

 الخامسالفصل التشريعي  



 

 

 13 جدول أعمال الجلسة                             (1)                           3الدور  – 5الفصل  –الشورى 
 

 

 

 

 

 

  عشرة الثالثةجدول أعمال اجللسة                                  

ا  9:30 الساعة -   م2021-1-10األحد                                            
ً
 صباح

 الفصل التشريعي اخلامس  - الثالثدور االنعقاد العادي                         

 
 

 الموضوع                         الرقم 
 

1- 

 

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

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة. -2
 

 :ةالوارد الرسائل -3

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

( 20) رقم بقانون املرسوم حول النواب جملس إليه انتهى ما خبصوص

( 8) املادة من( ج) الفقرة إىل( 4) برقم جديد بند بإضافة م2020 لسنة

 .التعطل ضد التأمني بشأن م2006 لسنة( 78) رقم بقانون املرسوم من

 الشؤون جلنة إخطار مع اخلدمات جلنة إىل بإحالته اجمللس إلخطار)

 .(والقانونية التشريعية

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

 بالتصديق قانون مشروع حول النواب جملس إليه انتهى ما خبصوص

 املرافق اإلسالمي، التعاون ملنظمة العمل ملركز األساسي النظام على

 جلنة إىل بإحالته اجمللس إلخطار. )م2020 لسنة( 17) رقم للمرسوم

 الشؤون جلنة إخطار مع الوطين واألمن والدفاع اخلارجية الشؤون

 . (والقانونية التشريعية

 



 

 

 13 جدول أعمال الجلسة                             (2)                           3الدور  – 5الفصل  –الشورى 
 

 الموضوع                         الرقم 
 

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

مشروع قانون بتعديل بعض  حول النواب جملس إليه انتهى ما خبصوص

بشأن تنظيم صيد  م2002( لسنة 20أحكام املرسوم بقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاحات بقوانني ،واستغالل ومحاية الثروة البحرية

 اجمللس إلخطار) .املقدمة من جملس النواب( -بصيغتها املعدلة  - 

 الشؤون جلنة إخطار مع والبيئة العامة املرافق جلنة إىل بإحالته

 . (والقانونية التشريعية
  

( نظام) قانون من( 1) املادة بتعديل قانون مشروع على النهائي الرأي أخذ -4

 عليه املوافق العربية، اخلليج لدول التعاون جملس لدول التجارية العالمات

 .م2020 لسنة( 13) رقم للمرسوم املرافق ،م2014 لسنة( 6) رقم بالقانون

 

 جملس قرار بشأن النواب جملس قرار وصصخب اخلدمات جلنة تقرير -5

 معاشات تنظيم قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع خبصوص الشورى

 الصادر العام منألوا البحرين دفاع قوة وأفراد لضباط التقاعد ومكافآت

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

 . (النواب جملس من املقدم - املعدلة بصيغته -

 

 جملس قرار بشأن النواب جملس قرار وصصخب اخلدمات جلنة تقرير -6

( 13) رقم القانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع خبصوص الشورى

 ،احلكومة ملوظفي التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم بشأن م1975 لسنة

 (.النواب جملس من املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون االقرتاح يف ضوء املعد)

 

 



 

 

 13 جدول أعمال الجلسة                             (3)                           3الدور  – 5الفصل  –الشورى 
 

 الموضوع                         الرقم 
 

 جملس قرار بشأن النواب جملس قرار وصصخب اخلدمات جلنة تقرير -7

 التأمني قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع خبصوص الشورى

 يف ضوء املعد) ،م1976 لسنة( 24) رقم بقانون باملرسوم الصادر االجتماعي

 (.النواب جملس من املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون االقرتاح

 

 بعض بتعديل قانون مشروع خبصوص والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير -8

 ،م2001 لسنة( 35) رقم بقانون باملرسوم الصادر البلديات قانون أحكام

 قانون ومشروع ،(النواب جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

( 35) رقم بقانون باملرسوم الصادر البلديات قانون من( 20) املادة بتعديل

 (.الشورى جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) ،م2001 لسنة

 

 بعض بتعديل بقانون االقرتاح خبصوص والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير -9

 من واملقدم املستهلك، محاية بشأن م2012 لسنة( 35) رقم القانون أحكام

 حممد مجالو الفاضل، عبداهلل جهاد الدكتورة: األعضاء السعادة أصحاب

  البنمحمد، إمساعيل بسامو ،علي حسن علي حممد الدكتورو فخرو،

 .العرادي عبداهلل عليو

 

 يفحول مشاركتها  الفاضل عبداهلل جهاد الدكتورةالعضو  سعادة تقرير -10

 يف املسؤولة االستثمارات تعزيز يف الربملانيني دور بعنوان االفرتاضي احلوار

 ،فريقياإ يف استدامة أكثر غذائية نظم حنو االنتقال أجل من الزراعة

 .م15/12/2020بتاريخ  ،(والفيدي تقنية عرب) واملنعقد

 

 . ما يستجد من أعمال -11
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