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 1 ... ...................... .ديباجة المضبطة ........................ (  1
الأعضاء   (  2 أسماء  الجلسةالمعتذرين  تلاوة  هذه  عن  عن  والغائبين   ،

 6 ... ............................................... الجلسة السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ............................  (  3
)إخطار   (  4 رقم  بقانون  المرسوم  بإحالة  لسنة  32المجلس  م  2020( 

بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ 
 8 . ..................................إلى لجنة المرافق العامة والبيئة 

  11المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ) إخطار   (  5
( لسنة  35إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )   (مكررًا

مجلس  2001 من  المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  )المعد  م 
 8 ......................... النواب(؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة 

للأمن إخطار   (  6 العامة  الهيئة  بإنشاء  بقانون  الاقتراح  بإحالة  المجلس 
الغذائي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، 
وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وأحمد مهدي  

يض؛ إلى لجنة المرافق العامة  والبيئة   الحداد، والدكتور أحمد سالم العر
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الس ــ الس ب س  ــالمجل  إخطار  (  7 صاحب  إلى  الموجه  الســؤال  يد  ــ عادة 
عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط  
بشأن   الدوسري  سالم  صباح  العضو  سعادة  من  المقدم  العمراني، 

ياف    9   .. ......الصناعية، ورد سعادة الوزير عليه .مشروع إنزال الأر
 124 ........... ....  ( 1)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   (  8
المجلس   (  9 المهندس بالسؤال  إخطار  السعادة  صاحب  إلى   الموجه 

من   المقدم  والاتصالات،  المواصلات  وزير  محمد  أحمد  بن  كمال 
الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط شركة    العضو  سعادة

ممتلكات البحرين القابضة للاستثمار في مجال التحول الرقمي، ورد 
 9 ........ .................................سعادة الوزير عليه ......

 132 ....... ........  ( 2)ملحق  السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   ( 10
المهندس  ( 11 السعادة  صاحب  إلى  الموجه  بالسؤال  المجلس   إخطار 

من   المقدم  والاتصالات،  المواصلات  وزير  محمد  أحمد  بن  كمال 
العمل   صندوق  دعم  بشأن  الزايد  جاسم  دلال  العضو  سعادة 
ممل كة  خارج  والحيواني  الزراعي  الإنتاج  في  للتوسع  )تمكين( 

 10 .............. ...........البحرين، ورد سعادة الوزير عليه .......
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 143 ..............  (3)ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  ( 12
السيد عصام  ( 13 السعادة  الموجه إلى صاحب  بالسؤال  المجلس  إخطار 

والتخطيط  البلديات  وشؤون  الأشغال  وزير  خلف  عبدالله  بن 
المحمود بشأن الاستزراع  العمراني، المقدم من سعادة العضو نوار علي  

 11 السمكي والتوسع فيه، ورد سعادة الوزير عليه .................... 
 158 ..............  (4)ملحق السؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه  ( 14
المرسوم   ( 15 بخصوص  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  تقرير  مناقشة 

 ( رقم  لسنة  27بقانون  المرسوم    م 2020(  أحكام  بعض  بتعديل 
 12 م بإصدار سندات التنمية ....... 1977( لسنة 15بقانون رقم ) 

 176 ......... ............................. ( 5)ملحق التقرير المذكور  ( 16
 45 ..................  على المرسوم بقانون المذكورقرار المجلس الموافقة   ( 17
الوطني  تقرير  مناقشة   ( 18 والأمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة 

ية بين  بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجو
ية الإيطالية، المرافق للمرسوم   حكومة ممل كة البحرين وحكومة الجمهور

 45 ........................ ..م ............. 2020( لسنة  35رقم ) 
 192 ............................  ( 6)ملحق  مرفقاته التقرير المذكور و ( 19
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 54 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ ..  ( 20
 58 ....... مجموعه قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في  ( 21
مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون   ( 22

 ( رقم  للمرسوم  المرافق  البحري،  القانون  لسنة  29بإصدار   )
 58 ... .... الترقيم( إعادة بعد  328:329م؛ )ابتداءً من المادة  2018

مشروع  ( 23 بشأن  والبيئة  العامة  المرافق  للجنة  التكميلي  التقرير   مناقشة 
للمرسوم رقم )قانو المرافق  القانون البحري،  ( لسنة  29ن بإصدار 

 111   ...................................م .....................2018
 207 ........ .............. ................ ( 7)ملحق التقرير المذكور  ( 24
 119 ....... مجموعه قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في  ( 25
بتقرير   ( 26 المجلس  علي  إخطار  حسن  علي  محمد  الدكتور  العضو   سعادة 

البرلماني   الاتحاد  نظمها  التي  الافتراضية  الندوة  في  المشاركة  بشأن 
للوكال التابع  المرتفعات،  في  التكيف  برنامج  مع  بالتعاون  ة  الدولي 

ية للتنمية والتعاون حول "التكيف مع تغير المناخ في المناطق   السويسر
ديسمبر   11الجبلية"، عبر أنظمة الاتصال المرئي )عن بعد( بتاريخ  

 121 ..................... .. ................................. م 2020
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لممل كة   ( 27 البرلمانية  الشعبة  وفد  بتقرير  المجلس  بشأن  إخطار  البحرين 
المشاركة في المنتدى البرلماني الافتراضي على هامش منتدى الأمم  
المنعقد  المستدامة،  بالتنمية  المعني  المستوى  الرفيع  السياسي  المتحدة 

 121 م ....................................... 2020يوليو   15بتاريخ 
لمم ( 28 البرلمانية  الشعبة  وفد  بتقرير  المجلس  بشأن  إخطار  البحرين  ل كة 

الأمم   وبرنامج  "البرلمانيون  بعنوان  الافتراضي  المؤتمر  في  المشاركة 
 121 م .......... 2020يوليو   1المتحدة لنزع السلاح"، المنعقد بتاريخ  

بشأن   ( 29 البحرين  لممل كة  البرلمانية  الشعبة  وفد  بتقرير  المجلس  إخطار 
س من  الثانية  الافتراضية  الجلسة  في  التي  المشاركة  الجلسات  لسلة 

بالتعاون مع مكتب   SDSNتنظمها شبكة حلول التنمية المستدامة  
والمساواة   19رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان: "جائحة كوفيد  

 121 ...... ...م ..........2020يوليو   7بين الجنسين"، المنعقدة بتاريخ  
   
   
   
   

 


