
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    عشرة  السابعة اجللسة    أعمال  ل جدو
 م 7/2/2021  األحد
ا  9:30  الساعة

ً
 صباح

الثالث العادي دور االنعقاد    
 

 

 الخامسالفصل التشريعي  
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 جدول أعمال اجللسة السابعة عشرة 

ا  9:30 الساعة -   م2021-2-7األحد 
ً
 صباح

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثالث  

 

 

 الموضــــــــوع    الرقم 

 

 والغائبين عن الجلسة السابقة. ،  تالوة أسماء األعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة -1
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -2
 

 :الرسائل الواردة -3

البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى  • السيد غانم بن فضل  رسالة معالي 
( من مشروع 3والنواب بشأن طلب المداولة الثانية في الفقرة )ج( من المادة )

قانون بشأن االحتراف الرياضي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 
 لس الشورى(.مج

 

السؤؤؤال الموجإ ىلى صؤؤاحب السؤؤعادة وزير شؤؤؤون الالرباء والماء والمقدم من  -4

سؤعادة العضؤو صؤباح سؤالم الدوسؤرن بشؤأن العداداي الذاية، ورد سؤعادة الوزير 

 عليإ. )إلخطار المجلس(

أخذ الرأن النلائي على مشؤؤؤروع قانون بشؤؤؤأن االحتراف الرياضؤؤؤي، )المعد في  -5

 ون المقدم من مجلس الشورى(.ضوء االقتراح بقان

  م 2020( لسنة  24تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص المرسوم بقانون رقم ) -6
مارًرا( ىلى قانون الجمعياي واألندية االجتماعية    62بإضافة مادة جديدة برقم )

والمؤسساي   والرياضة  الشباب  ميدان  في  العاملة  الخاصة  والليئاي  والثقافية 
 م. 1989( لسنة 21الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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 الفقرة  بإلغاء قانون مشؤروع  بخصؤوص  والقانونية  التشؤريعية الشؤؤون لجنة تقرير -7

  بالمرسؤوم الصؤادر والتجارية  المدنية  المرافعاي  قانون من( 326) المادة  من  الثانية

  بصؤؤؤؤيغتإ -  بقانون االقتراح  ضؤؤؤؤوء  فيم، )المعد 1971 لسؤؤؤؤنة( 12)  رقم  بقانون

 (.الشورى مجلس من المقدم - المعدلة

تقرير لجنة الشؤؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصؤوص مشؤروع قانون   -8

قانون اإلجراءاي الجنائية الصؤؤؤؤادر بالمرسؤؤؤؤوم بقانون رقم بتعديل بعض أحاام 

، )المعؤد في ضؤؤؤؤؤوء االقتراح بقؤانون المقؤدم من مجلس م2002( لسؤؤؤؤؤنؤة  46)

 الشورى(.

تقرير لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية بشؤأن دراسؤة التشؤريعاي ذاي الصؤلة  -9

 .بمختلف الجوانب الافيلة بتعزيز األمن الغذائي بمملاة البحرين

 . يستجد من أعمال ما -10
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