جدول أعمال اجللسة الرابعة والعشرين
األحد 1442/8/15هـ 2021/3/28 ،م
ً
الساعة  9:30صباحا

دور االنعقاد العادي الثالث

الفصل التشريعي الخامس

جدول أعمال اجللسة الرابعة والعشرين
ً

األحد 1442/8/15هـ 2021/3/28 ،م  -الساعة  9:30صباحا

دور االنعقاد العادي الثالث  -الفصل التشريعي اخلامس

الموضــــــــوع

الرقم
-1

تالوة أسماء األعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة ،والغائبين عن الجلسة السابقة.

-2

التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

-3

بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة سباق الفورمول
واحد.

-4

الرسائل الواردة:
رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصوص
أ-

ب-

ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لحتياطي األجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2016بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة المالية واإلدارية( .إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية
والقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصوص
ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة
المالية المنتهية في ديسمبر  ،2016وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية  ،2016وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات
والجهات الحكومية للسنة المالية  ،2016والمعد من قبل وزارة المالية.
(إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والقتصادية مع إخطار
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

ج  -رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصوص
ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لحتياطي األجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2019بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة المالية واإلدارية( .إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية
والقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
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د  -رسااالة معالي الساايدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصااوص
ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساااااب الختامي الموحد للدولة للساااانة
المالية المنتهية في  31ديسااامبر  ،2019وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة
للدولة للساانة المالية  ،2019وكشااف المناقالت من حساااب تقديرات أخرى
للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية ( .2019إلخطار المجلس بإحالته
إلى لجنة الشااؤون المالية والقتصااادية مع إخطار لجنة الشااؤون التشااريعية
والقانونية).
ها  -رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصوص
ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )8لسنة  2009بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ،المرافق
للمرسوم رقم ( )74لسنة 2017م( .إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة
الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

-5

الساؤال الموجه إلى صااحب الساعادة السايد عصاام بن عبدهللا خلف وزير األشاغال
وشااؤون البلديات والتخطيط العمراني ،والمقدم من سااعادة العضااو الساايد أحمد
مهدي الحداد بخصااوص الصاايادين الهواة من الشااباب البحرينيين ،ورد سااعادة
الوزير عليه( .إلخطار المجلس)

-6

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية
والتعليم ،والمقدم من ساااعادة العضاااو الدكتور محمد علي الخزاعي بخصاااوص
البعثات الدراسااااية في تخصااااص الزراعة ،ورد سااااعادة الوزير عليه( .إلخطار
المجلس)

-7

تقرير لجنة الشاؤون المالية والقتصاادية حول المرساوم بقانون رقم ( )25لسانة
2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصااادر بالقانون رقم
( )22لسنة 2018م.

-8

تقرير لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية بخصاااوص مشاااروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسااوم بقانون رقم ( )14لساانة 2002م بشااأن مباشاارة الحقوق
السياسية( ،المعد في ضوء القتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

-9

تقرير لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية بخصاااوص مشاااروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرساوم بقانون رقم ( )15لسانة 2002م بشاأن مجلساي الشاورى
والنواب( ،المعد في ضوء القتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
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 -10تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون
مكررا) إلى قانون العقوبات الصااادر بالمرسااوم
بإضااافة مادة جديدة برقم (261
ً
بقانون رقم ( )15لسااانة 1976م( ،المعد في ضاااوء القتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
 -11تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
المرسااوم بقانون رقم ( )3لساانة 2002م بشااأن نظام انتخاب أعضاااء المجالس
البلدية( ،المعد في ضوء القتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
مكررا) إلى
 -12تقرير لجنة الخدمات بخصااوص القتراح بقانون بإضااافة مادة (23
ً
قانون تنظيم ساوق العمل الصاادر بالقانون رقم ( )19لسانة 2006م ،المقدم من
صاحب السعادة العضو علي عبدهللا العرادي.

 -13تقرير وفاد الشاااااعباة البرلماانياة لمملكاة البحرين بشاااااأن المشااااااركاة في النادوة
اإللكترونية المقدمة من التحاد الدولي بعنوان :الساتعداد بشاكل أفضال :دروس
من كوفياد  19للعمال البرلمااني بشاااااأن الحاد من المخااطر وتعزيز الساااااتعاداد
للطوارئ وزيادة القدرة على التصدي ،والمنعقدة بتاريخ  28إبريل 2020م.
 -14تقرير وفاد الشاااااعباة البرلماانياة لمملكاة البحرين بشاااااأن المشااااااركاة في النادوة
الفتراضااية األولى سلساالسااة ندوات عبر اإلنترنت حول التشااريعات المناخية ا
المتثاال والتنفياذ بموجاب اتفااقياة بااريسس ،والمنعقادة بتااريخ  27أغساااااطس
2020م.
 -15تقرير وفد الشاااعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشاااأن المشااااركة في الجلساااة
الفتراضاااية الثالثة من سااالسااالة الجلساااات التي تنظمها شااابكة حلول التنمية
المسااتدامة  SDSNبالتعاون مع مكتب رئيسااة التحاد البرلماني الدولي بعنوان:
سجائحة كوفيد  19وتغير المناخس ،والمنعقدة بتاريخ  4أغسطس 2020م.
 -16تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في القمة الثالثة
عشرة لرئيسات البرلمانات ،والتي عقدت خالل الفترة من  18-17أغسطس
2020م.
 -17ما يستجد من أعمال.
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