
 

 فهرس المواضيع 

 9مضبطة الجلسة   م2021/ 12/ 5                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
المجلس    (4 قانونبإحالة  إخطار  متعددة  مشروع  المعاهدة  على  بالموافقة 

الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء 
يل ( لسنة  24(، المرافق للمرسوم رقم )MLIالأرباح ) الضريبي وتحو

 7   .. ..... ...  إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني  ؛م2021
ب  (5 المجلس   الأشغال  وزير  السعادة  صاحب  إلىه  الموج  السؤال إخطار 

  جمعة   العضوسعادة    من  المقدم  ،العمراني  والتخطيطوشؤون البلديات  
  الأسماك  صغار  تداول  أو   بيع  أو  صيد  رظح   بشأن  ال كعبي  محمد

يات،  8 .. ...............................   عليه الوزير سعادة ورد  والقشر
 46 .....................   (1)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه    (6
بية  وزير  السعادة  صاحب  إلىإخطار المجلس بالسؤال الموجه    (7   ، والتعليم  التر

فايز  هالة  العضو  سعادة  من  المقدم  ذوي   من  الطلبة  فئة  بشأن  رمزي 
 8 ........................... . ه علي الوزير سعادة ورد  التعلم، صعوبات



 

 فهرس المواضيع 

 9مضبطة الجلسة   م2021/ 12/ 5                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

 65 .....................   (2)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه    (8
بية  وزير  السعادةصاحب  لى  إإخطار المجلس بالسؤال الموجه    (9   ، والتعليم  التر

  الرعاية   أوجه  بشأن  الفضالة  خليفة  سبيكة  العضو  سعادة  من  المقدم
 سعادة  ورد  المدارس،  لطلاب   الوزارة   تقدمها  التي  والسلوكية  النفسية 

 9 ........................ ..................................  عليه الوزير
 81 .....................   (3)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه    (10
  انضمام بالموافقة على  على مشروع قانون    بصفة نهائية  المجلس الموافقةقرار    (11

بروتوكول   البحرين إلى  ياممل كة    الجينية   المواردالحصول على    أنبش   ناغو
  باتفاقية  الملحق  استخدامها،  عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف  العادل  والتقاسم

 9 ..... م...... 2020لسنة (  81) رقم  للمرسوم المرافق  البيولوجي، التنوع
ير    (12   قانون   مشروع  بخصوص  والاقتصادية  الماليةلجنة الشؤون  مناقشة تقر

  بالقانون   الصادر  والإفلاس  التنظيم  إعادة  قانون  أحكام  بعض  بتعديل
  من   المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء   في  المعد)  ،م 2018لسنة    22  رقم

 10   ............................( ........................ الشورى مجلس
ير المذكور ومرفقاته    (13  94 .. ................................   ( 4)ملحق  التقر
 27   . قرار المجلس عدم الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ  (14



 

 فهرس المواضيع 

 9مضبطة الجلسة   م2021/ 12/ 5                  (  ت)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

يرالمناقشة     (15 المادة    لجنة ل  يلي التكم  تقر بخصوص  والبيئة  العامة  المرافق 
( رقم  مشروع  ومكررًا(  12المستحدثة  من    بعض بتعديل    قانونالمعادة 

  صيد  تنظيم  بشأن  م2002  لسنة(  20)  رقم  بقانون   المرسوم  أحكام
ية،  الثروة   وحماية   واستغلال     بقوانين   الاقتراحات  ضوء  في  المعد)  البحر

 27 .. ( .....................النواب  مجلس  من  المقدمة  ــ  المعدلة  بصيغتها  ــ
ير المذكور    (16  106 ......... .. ................................  (5)ملحق  التقر
من    9في المادة  المناقشة  على طلب الحكومة إعادة  قرار المجلس الموافقة    (17

 42 .. ... المذكور.................................................. القانون  
 42   ............ مةالمذكور في جلسة قادالتقرير  مواصلة مناقشة    قرار المجلس  (18
  إلى جلسة   المجلس تأجيل مناقشة البند المتبقي على جدول الأعمالقرار    (19

 43 ...... قادمة..........................................................
   
   
   
   
   

 


