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 التاسعة الجلسة أعمال  جدول
 صباحًا  9:30 الساعة -  م5/12/2021 -  هـ1/5/1443 الأحد

 الخامس التشريعي الفصل  - الرابع العادي الانعقاد  دور  
 

 . السابقة الجلسة عن والغائبين الجلسة، هذه عن المعتذرين الأعضاء أسماء تلاوة  -1
 

 .السابقة الجلسة مضبطة على التصديق -2
 

 البيانات. -3
 

 :الواردة الرسائل -4
زية بنت عبد الل   ه زينل • رئيس مجلس النواب  رسالة معالي السيدة فو

بالموافقة على  بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون
المعاهدة متعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع 

ويل ( 24(، المرافق للمرسوم رقم )MLIالأرباح ) تآكل الوعاء الضريبي وتح
بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إخطار المجلس ل) ،م 2021لسنة 

 مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(. ،والأمن الوطني
 

 

 والتخطيطوشؤون البلديات  الأشغال وزير السعادة صاحب إلى هالموج السؤال -5
 أو بيع أو صيد رظح بشأن الـكعبي  محمد جمعة  العضوسعادة  من والمقدم  العمراني
 (المجلس لإخطار. )عليه الوزير سعادة ورد  ،والقشريات الأسماك صغار تداول

 

ربية وزير السعادة صاحب إلىالموجه  لسؤالا -6  سعادة من والمقدم  والتعليم الت
 سعادة ورد  التعلم، صعوبات ذوي من الطلبة فئة بشأن زرمزي فاي هالة  العضو
 (المجلس لإخطار) .عليه الوزير
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ربية وزير  السعادةالموجه الى صاحب    السؤال -7  العضو  سعادة من والمقدم  والتعليم  الت
 الوزارة تقدمها التي والسلوكية النفسية الرعاية أوجه بشأن الفضالة  خليفة سبيكة
 (المجلس لإخطار) .عليه الوزير سعادة ورد  المدارس، لطلاب

 
 

مملـكة البحرين إلى  انضمام مشروع قانون بالموافقة على  علىالرأي النهائي  أخذ -8
ويابروتوكول   والمنصف العادل والتقاسم الجينية الموارد الحصول على  أنبش ناغ

 للمرسوم المرافق البيولوجي، التنوع باتفاقية الملحق استخدامها، عن الناشئة للمنافع
 .م 2020لسنة ( 81) رقم

 
 بعض بتعديل قانون مشروع بخصوص  والاقتصادية الماليةلجنة الشؤون  قريرت -9

 ،م2018سنة ل 22 رقم بالقانون الصادر والإفلاس التنظيم إعادة قانون أحكام 
 (.الشورى مجلس من المقدم  بقانون الاقتراح ضوء في المعد)

 

التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادة المستحدثة رقم  التقرير -10
 رقم بقانون المرسوم  أحكام  بعضبتعديل   قانونالمعادة من مشروع ومكررًا( 12)
 المعد) البحرية، الثروة وحماية واستغلال صيد ميتنظ بشأن م 2002 لسنة( 20)
 (.النواب مجلس من المقدمة –  المعدلة  هاتبصيغ –  بقوانين الاقتراحات ضوء في
 

  أحكام بعض بتعديللجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون  تقرير -11
 وطب البشري  الطب مهنة مزاولة م بشأن 1989 لسنة( 7) رقم بقانون المرسوم 

ريض، سالم أحمد الدكتور: الأعضاء السعادة أصحاب من والمقدم  الأسنان،   الع
 ،علي حسن علي  محمد الدكتورو المناعي، أحمد درويشو جمشير،  محمد وعبدالرحمن

ؤيد يوسف منىو  .الم
 

 .أعمال من يستجد ما -12


