
 
 فهرس المواضيع 
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 الموضوع  الرقم 
 

 
 

 الصفحة 
 
 

 1 ... ..........................ديباجة المضبطة ........................  ( 1
، والغائبين عن الجلسة  عن هذه الجلسة ن  يالمعتذر تلاوة أسماء الأعضاء   ( 2

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
رسالة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون بإخطار المجلس   (  4

مجلسي الشورى والنواب بشأن طلب إعادة المداولة في الفقرة )ج( من  
ياضي )المعد في ضوء ( من مشروع  3المادة ) قانون بشأن الاحتراف الر

 7 .........................  الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(
م بتعديل  2020( لسنة  25المرسوم بقانون رقم )بإحالة  إخطار المجلس   ( 5

(  22بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم )
 7   .................. لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةإلى  ؛ م2018لسنة 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إخطار المجلس بإحالة   ( 6
( رقم  بالقانون  الصادر  المدني  لسنة  14الطيران  المرافق  2013(  م، 

 7 ....   إلى لجنة المرافق العامة والبيئة؛ م2020( لسنة 11للمرسوم رقم )
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 الموضوع  الرقم 
 

 
 

 الصفحة 
 
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  إخطار المجلس بإحالة   ( 7
( لسنة  14رقم  في  2002(  )المعد  السياسية  الحقوق  مباشرة  بشأن  م 

الشورى مجلس  من  المقدم  بقانون  الاقتراح  الشؤون    (؛ضوء  لجنة  إلى 
يعية والقانونية  7 ..................................................   التشر

(  23مشروع قانون بتعديل البند )د( من المادة )إخطار المجلس بإحالة   ( 8
بقانون   بالمرسوم  الصادر  الإل كترونية  والمعاملات  قانون الخطابات  من 

م )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من  2018( لسنة  54رقم )
 7 .. .............  إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ مجلس الشورى(

 261مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )إخطار المجلس بإحالة   ( 9
( لسنة  15مكررًا( إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

؛  م )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( 1976
 7 ...................  إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

( من قانون التأمين  3مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة   (10
م )المعد  1976( لسنة  24الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  ؛ في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب(
 8 ..................................................  إلى لجنة الخدمات
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 الصفحة 
 
 

إلى   (11 الموجه  بالسؤال  المجلس  شؤون  إخطار  وزير  السعادة  صاحب 
والماء الدوسري  ،  ال كهرباء  سالم  صباح  العضو  سعادة  من  المقدم 

 8 .................  بشأن العدادات الذكية، ورد سعادة الوزير عليه
 92 ............... ( 1)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  (12
( 3)  المادة  من(  ج)  الفقرة   في  المداولة  إعادةالحكومة    طلبمناقشة   (13

ياضي  الاحتراف  بشأن   قانونمشروع    من   الاقتراح   ضوء  في  المعد)  الر
 9 ......... ........................ ..  (الشورى  مجلس   من  المقدم  بقانون

 24 . ....... رالمذكو قانونالمشروع على بصفة نهائية الموافقة مجلس قرار ال (14
(  24) رقم بقانون  المرسوم بخصوص  الشباب شؤون  لجنةتقرير  مناقشة   (15

  الجمعيات   قانون  إلى(  مكررًا  62)  برقم   جديدة  مادة  بإضافة  م2020  لسنة
  ميدان   في  العاملة  الخاصة  والهيئات  والثقافية  الاجتماعية   والأندية
ياضة  الشباب   رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر   الخاصة  والمؤسسات  والر

 25 . ..............................................  م1989 لسنة( 21)
 103 ............ ............................  (2)ملحق  التقرير المذكور   (16
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 الصفحة 
 
 

 49 ............. ..... المرسوم بقانون المذكور ....... على    قرار المجلس الموافقة (17
يعية   الشؤون  لجنة   تقرير مناقشة   (18   مشروع   بخصوص   والقانونية  التشر

  المرافعات   قانون   من(  326)  المادة   من   الثانية  الفقرة   بإلغاء   قانون
ية  المدنية    ،م1971  لسنة(  12)  رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  والتجار

 مجلس   من   المقدم   ــ   المعدلة  بصيغته ــ    بقانون   الاقتراح  في ضوء  المعد )
 49 ( ....................................................... الشورى

 115 .........................................  (3)ملحق  التقرير المذكور   (19
على   (20 الموافقة  المجلس  اللجنة  قرار  الموافقة توصية    شروعمعلى    بعدم 

 57 . ................................ من حيث المبدأ القانون المذكور
تقرير   (21   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنةمناقشة 

  الإجراءات   قانون   أحكام  بعض  بتعديل   قانون  مشروع   بخصوص
  المعد )   ،م2002  لسنة (  46)   رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر   الجنائية 

 57 ..............  ( الشورى  مجلس  من  المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء  في
 125 ................................  (4)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (22
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 الصفحة 
 
 

على   (23 الموافقة  المجلس  اللجنة  قرار  الموافقة توصية  م  بعدم    شروععلى 
 65 .................................  من حيث المبدأ القانون المذكور

يعية  الشؤون  لجنةتقرير  مناقشة   (24   دراسة   بشأن  والقانونية   التشر
يعات   الأمن  بتعزيز   ال كفيلة  الجوانب   بمختلف   الصلة  ذات   التشر

 65 ..........................................   البحرين   بممل كة   الغذائي
 148 .........................................  (5)ملحق  التقرير المذكور   (25
ث معالي رئيس المجلس أصحاب  ، وحياتهبمضمون التقرير وتوصالإشادة   (26

والمقترحات بالأسئلة  التقدم  على  الأعضاء  مجال    السعادة  في  بقوانين 
 59 توصيات اللجنة ...................................................... 

  

 
 


