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 احلادية عشرة اجللسة ج  ونتائت را راق
 م 20/12/2020األحد   

 اخلامس الفصل التشريعي    -  الثالثدور االنعقاد العادي  
 : األول  البند

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة
 .األعضاء من أحد السابقة اجللسة حضور عن يتغيب ومل. معتذرون يوجد ال -

 
 

 : الثاني  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

  ت بال تعديل.روُأقعلى املضبطة،  التصديق مت  -

 : الثالث  البند          
 الواردة  الرسائل          

 املرافق جلنة إىل م؛2019 لسنة( 65) رقم للمرسوم املرافق البيئة، بشأن قانون مشروع بإحالة اجمللس ُأخطر -

 . والبيئة العامة

 الرابع:   البند  
السؤال املوجه إىل صاحب املعايل وزير املالية واالقتصاد الوطني واملقدم من سعادة العضو أمحد مهدي احلداد بشأن  

 عليه جنبية وتعليمات مصرف البحرين املركزي، ورد معايل الوزير  قوانني مملكة البحرين اخلاصة باملصارف الوطنية واأل

 .املذكور السؤال على الوزير معالي برد اجمللس ُأخطر -

 : اخلامس  البند
السؤال املوجه إىل صاحب املعايل وزير الداخلية من سعادة العضو بسام إمساعيل البنمحمد بشأن اسرتاتيجية وخطط  

 هيئة املعلومات واحلكومة اإللكرتونية للتحول الرقمي،  
 ورد معايل الوزير عليه 

 .املذكور السؤال على الوزير معالي برد اجمللس ُأخطر -

 : السادس  البند
  املرافق  املعاملة،  سوء  من  ومحايتهم  لألطفال  اإلصالحية  العدالة  قانون  بإصدار  قانون  مشروع  على  النهائي  الرأي  أخذ

 م 2019  لسنة(  20)  رقم  للمرسوم
املوافقة النهائية على املشروع املذكور، وإرساله إىل رئيس جملس النواب إلحالته إىل مسو رئيس جملس  -

 لرفعه إىل جاللة امللك املفدى. االوزراء متهيًد
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 : السابع  البند
  اخلدمات  بشأن  اتفاقية  على  بالتصديق  قانون  مشـروع  خبصوص  الوطني  واألمن  والدفاع  اخلارجية  الشؤون  جلنة  تقرير
(  12)  رقم  للمرسوم  املرافق  إقليميهما،  وراء  وفيما  بني  املالديف  مجهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلوية

 م2020  لسنة
 املوافقة على املشروع من حيث املبدأ. -

 ى املواد التالية كما جاءت من احلكومة: )مسمى املشروع، الديباجة، األوىل، الثانية(.املوافقة عل -

 .على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه يف اجللسة القادمةى املشروع يف جمموعه، املوافقة عل -

 

 : الثامن  لبندا

 حكومة  بني  االتفاقية  على  بالتصديق  قانون  مشروع  خبصوص  الوطني  واألمن  والدفاع  اخلارجية  الشؤون  جلنة  تقرير
  ورأس  الدخل  على  بالضرائب  يتعلق  فيما  الضريبي  االزدواج  إزالة  بشأن  السويسري  الفيدرايل  واالحتاد  البحرين  مملكة

 التهرب   ومنع  املال
   بها،  املرفق  والربوتوكول  الضريبي  والتجنب  

 م2020  لسنة(  14)  رقم  للمرسوم  املرافق
 املوافقة على املشروع من حيث املبدأ. -

 املواد التالية كما جاءت من احلكومة: )مسمى املشروع، الديباجة، األوىل، الثانية(. ىاملوافقة عل -

 .على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه يف اجللسة القادمةى املشروع يف جمموعه، املوافقة عل -

 : التاسع  البند
  قانون  مشروع  خبصوص  الشورى   جملس  قرار  حول  النواب  جملس  قرار  بشأن  والقانونية  التشريعية  الشؤون  جلنة  تقرير

  االقرتاح  ضوء  يف  املعد)  م 2010  لسنة(  48)  رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من(  18)  املادة  بتعديل
 ( النواب  جملس  من  املقدم  بقانون

، على املشروع من حيث املبدأبعدم املوافقة التمسك بقرار جملس الشورى السابق توصية اللجنة باملوافقة على  -

 وعليه يتطلب عقد اجمللس الوطين للبت يف املشروع.

 
 

 : العاشر  البند
 املدنية  املرافعات  قانون  من(  327)  املادة  بتعديل  قانون  مشروع  خبصوص  والقانونية  التشريعية  الشؤون  جلنة  تقرير

   م،1971  لسنة(  12)  رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  والتجارية
 ( النواب   جملس  من  املقدم  بقانون  االقرتاح  ضوء  يف  املعد)

 تأجيل التقرير املذكور إىل جلسة الحقة. -
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 :دي عشرااحل  البند
  من  واملقدم  الرياضية، واألكادمييات  املراكز  أنشطة  تنظيم  بشأن  بقانون  االقرتاح  خبصوص  الشباب  شؤون  جلنة  تقرير
  عبداهلل  جهاد.  ود  املسقطي،  حسني  وخالد  البنمحمد،  إمساعيل  وبسام  الفضالة،  خليفة  سبيكة:  األعضاء  السعادة  أصحاب

 علي   حسن  علي  حممد.  ود  الفاضل،

 تأجيل التقرير املذكور إىل جلسة الحقة. -

 

 

 

 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات
 الجلساتون ؤإدارة ش


