
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     الثانية اجللسة    أعمال  ل جدو
 م 18/10/2020  األحد

ا  9:30  الساعة
ً
 صباح

الثالث العادي دور االنعقاد    
 

 

 الخامسالفصل التشريعي  



 

 

 

 

 

  جدول أعمال اجللسة الثانية
 

ا  9:30 الساعة -   م2020-10-18األحد 
ً
 صباح

 الفصل التشريعي اخلامس  -دور االنعقاد العادي الثالث  

 

  
 

1- 

 

 

والغائبني عن اجللسة ، تالوة أمساء األعضاء املعتذرين عن هذه اجللسة

 السابقة.
 

 السابقة.التصديق على مضبطة اجللسة  -2
 

 الرسائل الواردة: -3

رسالة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب  •

القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء املوقر، واملرفق بها عدد من 

( من 38املراسيم بقوانني الصادرة عن جاللة امللك املفدى، وفق املادة )

 )إلخطار اجمللس(:الدستور 

( إىل 4م بإضافة بند جديد برقم )2020( لسنة 20املرسوم بقانون رقم ) -أ

م بشأن 2006( لسنة 78( من املرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من املادة )

 التأمني ضد التعطل.

م بشأن صناديق ومعاشات التقاعد 2020( لسنة 21املرسوم بقانون رقم )  -ب

 يف القوانني واألنظمة التقاعدية والتأمينية.

م بإدراج مصروفات طارئة ضمن 2020( لسنة 22املرسوم بقانون رقم )  -ج

 م.2020امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 



  
بشأن التصرف يف جزء من أموال  م2020( لسنة 23املرسوم بقانون رقم )   -د 

 حساب احتياطي األجيال القادمة.

 62م بإضافة مادة جديدة برقم )2020( لسنة 24املرسوم بقانون رقم )  -هـ

مكررًا( إىل قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات 

اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر 

 م.1989( لسنة 21باملرسوم بقانون رقم )

م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة 2020( لسنة 25املرسوم بقانون رقم )   -و

 م.2018( لسنة 22التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

( من املرسوم 173م بتعديل املادة )2020( لسنة 26املرسوم بقانون رقم )    -ز

 م بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب.2020( لسنة 54بقانون رقم )

م بتعديل بعض أحكام املرسوم 2020( لسنة 27املرسوم بقانون رقم )    -ح

 م بإصدار سندات التنمية.1977( لسنة 15بقانون رقم )

م بتعديل بعض أحكام قانون 2020( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )  -ط

 م.2001( لسنة 21بقانون رقم )الشركات التجارية الصادر باملرسوم 

م بتعديل بعض أحكام املرسوم 2020( لسنة 29املرسوم بقانون رقم )   -ي

م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل 2001( لسنة 4بقانون رقم )

 اإلرهاب.

( إىل 5م بإضافة بند جديد برقم )2020( لسنة 30املرسوم بقانون رقم )  -ك

م بشأن 2006( لسنة 78من املرسوم بقانون رقم ) (8الفقرة )ج( من املادة )

 التأمني ضد التعطل.

م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2020( لسنة 31املرسوم بقانون رقم )   -ل

 م بشأن التعليم العالي.2005( لسنة 3)

م بشأن قواعد التسجيل والسالمة 2020( لسنة 32املرسوم بقانون رقم )   -م

  سفن الصغرية.واملراقبة اخلاصة بال



  
 

تشكيل جلنة إعداد مشروع الرد على اخلطاب امللكي السامي، املقدم  -4

 اقرتاح بشأنه من قبل مكتب اجمللس.          

 

 تشكيل جلان اجمللس النوعية الدائمة، املقدم اقرتاح بشأنه  -5

 من قبل مكتب اجمللس بعد التنسيق بني طلبات أصحاب السعادة 

 األعضاء.

من بني أصحاب السعادة األعضاء املرشحني لتمثيل اجمللس يف  أربعةانتخاب  -6

 اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية.

 

إخطار اجمللس مبا أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة  -7

 ونوابهم.
 

 . ما يستجد من أعمال -8

 

 
 


	الشورى-  نموذج نافذة جدول الأعمال
	قرارات ونتائج الجلسة

