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

 5 ..............................................................  السابقة
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ................................. ( 3
 بإضافة  م2020  لسنة(  20)  رقم   بقانون  المرسومإخطار المجلس بإحالة   ( 4

 بقانون  المرسوم  من(  8)  المادة  من(  ج)  الفقرة  إلى(  4)  برقم   جديد  بند
 6 الخدمات   لجنة  إلى ؛التعطل  ضد  التأمين  بشأن  م2006  لسنة(  78)  رقم 

بإدراج   م2020  لسنة(  22)  رقم   بقانونإخطار المجلس بإحالة المرسوم   ( 5
 إلى؛ م2020مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 6 .......................................  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة
بتعديل   م2020  لسنة(  27) رقم   بقانون  المرسومإخطار المجلس بإحالة   ( 6

بإصدار سندات   م1977( لسنة  15بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )
 6  ............................   والاقتصادية   المالية   الشؤون  لجنة  إلى؛  التنمية

بتعديل   م2020  لسنة(  28) رقم   بقانون  المرسومإخطار المجلس بإحالة   ( 7
رية الصادر بالمرس وم بقانون رقم بعض أحكام قانون الشركات التجا

 7 ........... والاقتصادية المالية الشؤون لجنة إلى ؛م2001( لسنة 21)
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 لمركز  الأساسي  النظام  على  بالتصديق  قانون  مشروع  إخطار المجلس بإحالة ( 8

 لسنة( 17) رقم للمرسوم المرافق الإسلامي، التعاون لمنظمة العمل
 7 ..........  الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  م؛ إلى2020

 إلى)ج(    برقم   جديدة  فقرة  بإضافة  قانون  مشروعإخطار المجلس بإحالة   ( 9
 رقم بالقانون الصادر الأهلي القطاع في العمل قانون من( 32) المادة

 بصيغته  ــ )المعد في ضوء الاقتراح بقانون م،2012 لسنة( 36)
 7  ..............  الخدمات  لجنة إلى  ؛النواب(المقدم من مجلس  ــ  المعدلة  

قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  مشروعإخطار المجلس بإحالة   (10
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة  م2002( لسنة 20رقم )
المقدمة ــ  بصيغها المعدلة    ــ)المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين    ،البحرية

 7 .....................  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة  إلى  ؛(من مجلس النواب

( 1) المادة بتعديل قانون مشروععلى الموافقة بصفة نهائية قرار المجلس  (11
رية  العلامات(  نظام)  قانون  من  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التجا

 للمرسوم المرافق ،م2014 لسنة( 6) رقم  بالقانون عليه الموافق العربية،
 8 ........................................... م2020 لسنة( 13) رقم 
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 قرار بشأن النواب مجلس قرار وصصبخ الخدمات لجنةمناقشة تقرير  (12

 قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع بخصوص الشورى مجلس
 البحرين دفاع قوة وأفراد لضباط التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم

 المعد)  ،م1976  لسنة(  11)  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  العام  منلأوا
 8 ..  النواب  مجلس  من  المقدمــ    المعدلة  بصيغته  ــ  بقانون  الاقتراح  في ضوء

 68 ............................................  (1)ملحقالتقرير المذكور   (13
توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس الموافقة على قرار المجلس  (14

 26 برفض المشروع من حيث المبدأ ....................................

 قرار بشأن النواب مجلس قرار وصصبخ الخدمات لجنةمناقشة تقرير  (15
 القانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع بخصوص الشورى مجلس

 التقاعد ومكافآت معاشات تنظيم بشأن م1975 لسنة( 13) رقم
 ــ المعدلة بصيغته ــ بقانون الاقتراح في ضوء المعد) ،الحكومة لموظفي
 26 .......................................... (النواب مجلس من المقدم

 79 ........................................... (2)ملحقالتقرير المذكور  (16
توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس الموافقة على قرار المجلس ب (17

 30 برفض المشروع من حيث المبدأ ....................................
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 قرار بشأن النواب مجلس قرار وصصبخ الخدمات لجنةمناقشة تقرير  (18

 قانون أحكام بعض بتعديل قانون مشروع بخصوص الشورى مجلس
 ،م1976 لسنة( 24) رقم بقانون بالمرسوم الصادر الاجتماعي التأمين

 مجلس من المقدم ــ المعدلة بصيغته ــ بقانون الاقتراح في ضوء المعد)
 30 ............................................................( ..النواب

 90 ............................................  (3)ملحقالتقرير المذكور   (19
قرار المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس  (20

 34 ....................................برفض المشروع من حيث المبدأ 
 بتعديل قانون مشروع بخصوص والبيئة العامة المرافق لجنةمناقشة تقرير  (21

 لسنة( 35) رقم بقانون بالمرسوم الصادر البلديات قانون أحكام بعض
 ،(النواب مجلس من المقدم بقانون الاقتراح ضوء في المعد) ،م2001

 بالمرسوم  الصادر  البلديات  قانون  من(  20)  المادة  بتعديل  قانون  ومشروع
 المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  ،م2001  لسنة(  35)  رقم   بقانون

 34 ( ................................................الشورى مجلس من
 100 ..................................  (4)ملحقالتقرير المذكور ومرفقاته   (22
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 39 ..المذكور من حيث المبدأ ...........المشروع  الموافقة على  قرار المجلس   (23
 63 ............  هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (24
 بقانون الاقتراح بخصوص والبيئة العامة المرافق لجنةمناقشة تقرير   (25

 حماية بشأن م2012 لسنة( 35) رقم  القانون أحكام بعض بتعديل
 عبدالله  جهاد  الدكتورة:  الأعضاء  السعادة  أصحاب  من  المقدم  المستهلك،
 وبسام علي، حسن علي محمد والدكتور فخرو، محمد وجمال الفاضل،
 64 ........................... العرادي عبدالله وعلي البنمحمد، إسماعيل

 189 ..................................  (5)ملحقالتقرير المذكور ومرفقاته   (26
زيد من الدراسة.  (27  65 قرار المجلس الموافقة على طلب اللجنة استرداد التقرير لم
 الفاضل عبدالله جهاد الدكتورةالعضو  سعادةتقرير إخطار المجلس ب  (28

 تعزيز في البرلمانيين دور بعنوان الافتراضي الحوار فيحول مشاركتها 
 غذائية نظم  نحو الانتقال أجل من الزراعة في المسؤولة الاستثمارات

ريقياإ في استدامة أكثر و(، بتاريخ الفيدي تقنية عبر) المنعقد ،ف
 65 .................................................. م15/12/2020

   
   

 


