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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
م بتعديل  2020( لسنة  21المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة   ( 4

إلى    ؛م بشأن التعليم العالي2005( لسنة  3بعض أحكام القانون رقم )
 7 . ..................................... ................  لجنة الخدمات

م بإضافة  2020( لسنة  30المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة   ( 5
( من المرسوم بقانون  8( إلى الفقرة )ج( من المادة )5بند جديد برقم )

 7  الخدماتإلى لجنة   ؛التعطلضد التأمين م بشأن 2006( لسنة 78رقم )
الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، المقدم من إخطار المجلس بإحالة    ( 6

بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي  الدكتور  دة الأعضاء:  أصحاب السعا
عيد   وصادق  المناعي،  أحمد  ودرويش  الزايد،  جاسم  ودلال   سلمان، 

 7 ... ...................... . ..   إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية   ؛آل رحمة 
إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي    الموجهإخطار المجلس بالسؤال   ( 7

آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدم من سعادة 
الخزاعي بشأن العقوبات البديلة، ورد معالي  محمد  العضو الدكتور محمد علي  

 8 ..... ....................................................  الوزير عليه
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 108 ....................  (1)ملحقالوزير عليه معالي السؤال المذكور ورد  ( 8
ير  المناقشة    ( 9 بخصوص  تقر والاقتصادية  المالية  الشؤون  للجنة  التكميلي 

 31الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  
ي م، بعد تدقيقه من قبل ديوان  2017ديسمبر    8 ة ...  الرقابة المالية والإدار

 119 ....... .................................... (2)ملحقالتقرير المذكور  (10
 30 المذكور قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي (11
ير السنوي    تقرير  مناقشة (12 لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقر

والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة  
م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة  2018ديسمبر    31المالية المنتهية في  

ية المالية   30 .................... ................................والإدار
 145 .................................   (3)ملحق ومرفقاته  التقرير المذكور ( 13
 38  المذكور الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختاميقرار المجلس  (14
(  43لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة )مناقشة تقرير   (15

من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 
( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  العام  والأمن  لسنة  11البحرين   )

المقدم من   ــبصيغته المعدلة    ــم، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  1976
 38 ............................................ ......... مجلس النواب(
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 172 .................................   (4)ملحقومرفقاته التقرير المذكور  (16
قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون   ( 17

 59 .............................................. المذكور من حيث المبدأ  
لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة السابعة مناقشة تقرير   (18

م بشأن تنظيم معاشات 1975( لسنة  13والسبعين من القانون رقم )
بقانون   الاقتراح  ضوء  في  )المعد  الحكومة،  لموظفي  التقاعد   ومكافآت 

 60 ( .........................  المقدم من مجلس النواب   ــ بصيغته المعدلة    ــ
 184 .................................   (5ملحق) ومرفقاته  التقرير المذكور (19
قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون   ( 20

 61 المذكور من حيث المبدأ .............................................. 
( من  144الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة )مناقشة تقرير   (21

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الاجتماعي  التأمين  لسنة  24قانون   )
المقدم من    ــبصيغته المعدلة    ــ م، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  1976

 62 ................................................... ( مجلس النواب
 197 .................................   (6ملحق) ومرفقاته  التقرير المذكور (22
قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون   (23

 65 .............................................. المذكور من حيث المبدأ  
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تقرير   (24 مركز  مناقشة  بشأن  بقانون  الاقتراح  بشأن  الشباب  شؤون  لجنة 
العضو   المقدم من سعادة  ياضية،  الر المنازعات  ية وفض  لتسو البحرين 

 65 .................................................   الزايددلال جاسم 
 210 .................................   (7ملحق) مرفقاته و التقرير المذكور (26
 106 قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بالقانون المذكور  (27
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 


