
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   والعشرين  الثالثةاجللسة    أعمال  ل جدو
    م21/3/2021 ، هـ8/8/1442  األحد

ا   9:30  الساعة
ً
 صباح

الثالث العادي دور االنعقاد    
 

 

 الخامسالفصل التشريعي  
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  العشرينو الثالثةجدول أعمال اجللسة 

ا  9:30  الساعة -   م21/3/2021،  هـ8/8/1442 األحد
ً
 صباح

 الفصل التشريعي اخلامس - الثالثدور االنعقاد العادي  

 

 وع ــــــــالموض               الرقم

 

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

 .السابقة
 

 .السابقة الجلسة  مضبطة  على  التصديق  -2
 

 : الواردة الرسائل -3

النواب   -أ مجلس  رئيس  زينل  هللا  عبد  بنت  فوزية  السيدة  معالي  رسالة 

  على   بالموافقة  قانون   مشروعبخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  

  من   المهاجرة  األنواع  على  المحافظة  معاهدة   إلى  البحرين   مملكة  انضمام

  إلخطار . )2020  لسنة(  51)  رقم  للمرسوم  المرافق  الفطرية،  الحيوانات

  مع  الوطني   واألمن   والدفاع  الخارجية   الشؤون  لجنة  إلى   بإحالته   المجلس

 . ( والقانونية التشريعية الشؤون لجنة  إخطار

  2000  لسنة(  26)  رقم  بقانون   المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون   االقتراح  -  ب

  والمقدم   وتعديلها،  واأللقاب  األسماء  اكتساب  دعاوى   إجراءات  تنظيم   بشأن

  جاسم   دالل و  المعاودة،  عبدالرحمن  عادل:  األعضاء  السعادة   أصحاب  من

  سالم  صباح و  حسين،   عبدهللا   جوادو  النعيمي،   مبارك   حمدو  الزايد،

التشريعية    .الدوسري الشؤون  لجنة  إلى  بإحالته  المجلس  )إلخطار 

 . والقانونية(
 

 وزير خلف  عبدهللا  بن  عصؤؤام السؤؤيد  السؤؤعادة  صؤؤاح   إلى  الموجه السؤؤؤال -4

 العضؤؤو   سؤؤعادة  من والمقدم  العمراني،  والتخطيط  البلديات وشؤؤؤون  األشؤؤغال

 ورد، تربة  بدون  والزراعة األسؤؤرية  الزراعة  بشؤؤأن الفضؤؤالة خليفة  سؤؤبيكة

 (المجلس إلخطار. )عليه الوزير سعادة
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 وزير خلف  عبدهللا  بن  عصؤؤام السؤؤيد  السؤؤعادة  صؤؤاح   إلى  الموجه السؤؤؤال -5

 العضؤؤو   سؤؤعادة  من والمقدم  العمراني،  والتخطيط  البلديات وشؤؤؤون  األشؤؤغال

 ،وأهميته  االسؤؤؤتراتيجي  الغذائي المخزون  بشؤؤؤأن  المعاودة  عبدالرحمن  عادل

 (المجلس إلخطار. )عليه الوزير سعادة ورد

 

 الخؤدمؤات  اتفؤاقيؤة على  بؤالتصؤؤؤؤديق  قؤانون  أخؤذ الرأي النهؤائي على مشؤؤؤؤروع -6

 المرافق  اإليطؤاليؤة،  الجمهوريؤة  وحكومؤة  البحرين  مملكؤة  حكومؤة  بين  الجويؤة

 .2020 لسنة( 35) رقم للمرسوم

 

 المرافق البحري،  القانون  بإصؤؤؤدار  قانونأخذ الرأي النهائي على مشؤؤؤروع  -7

 .م2018 لسنة( 29) رقم للمرسوم
 

( 22)  رقم  بقانون  المرسؤؤؤوم حول  واالقتصؤؤؤادية المالية الشؤؤؤؤون لجنة  تقرير -8

 للسؤنة للدولة العامة الميزانية  ضؤمن  طارئة  مصؤروفات  بإدراج  م2020  لسؤنة

 .م2020 المالية
 

( 23)  رقم  بقانون  المرسؤؤؤوم حول  واالقتصؤؤؤادية المالية الشؤؤؤؤون لجنة  تقرير -9

 األجيال  احتياطي  حسؤؤاب أموال  من  جزء  في  التصؤؤر   بشؤؤأن  م2020 لسؤؤنة

 .القادمة
 

  بإضؤافة  م2020 لسؤنة(  30)  رقم  بقانون المرسؤوم حول  الخدمات لجنة  تقرير -10

 رقم  بقؤانون  المرسؤؤؤؤوم من(  8) المؤادة  من(  ج)  الفقرة  إلى(  5)  برقم  جؤديؤد بنؤد

 .التعطل ضد التأمين بشأن م2006 لسنة( 78)
 

  بتعديل  م2020 لسؤؤؤنة(  31)  رقم  بقانون المرسؤؤؤوم حول  الخدمات لجنة  تقرير -11

 .العالي التعليم بشأن م2005 لسنة( 3) رقم القانون أحكام بعض
 

 حول(  السؤؤؤؤابقؤة)  للجنؤة  األول  التكميلي  التقرير  بشؤؤؤؤأن الخؤدمؤات  لجنؤة تقرير -12

 لسؤؤؤؤنة( 25)  رقم  بقانون المرسؤؤؤؤوم  من(  16)  المادة  بتعديل  قانون مشؤؤؤؤروع

 ضؤؤوء  في المعد) ،الخاصؤؤة  والتدريبية  التعليمية  المؤسؤؤسؤؤات  بشؤؤأن  ،م1998

 (.النواب مجلس من المقدم - المعدلة بصيغته - بقانون االقتراح
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  بإضؤافة  بقانون  قتراحاال  بخصؤوص  والقانونية  التشؤريعية الشؤؤون لجنة  تقرير -13

 الصؤادر والتجارية  المدنية المواد  في  اإلثبات  قانون  إلى (امكرر    2)  مبرق  مادة

 السؤؤؤعادة  أصؤؤؤحاب  من والمقدم  ،م1996 لسؤؤؤنة(  14)  رقم  بقانون  بالمرسؤؤؤوم

 الغتم، أحمد يوسؤفو  النعيمي،  مبارك  حمدو العرادي،  عبدهللا  علي:  األعضؤاء

 .خضوري إيلي دينا نانسيو الفضالة، خليفة سبيكةو
 

 االجتماع  في بشؤؤأن المشؤؤاركة  البحرين  لمملكة  البرلمانية الشؤؤعبة وفد  تقرير -14

-  كوفيد  فايروس  انتشؤار حول اآلسؤيوية  البرلمانية للجمعية األول  االفتراضؤي

 .م2020 يوليو 9 بتاريخ والمنعقد ،19
 

 الندوة  في المشؤؤؤؤاركة  بشؤؤؤؤأن  البحرين لمملكة  البرلمانية  الشؤؤؤؤعبة وفد  تقرير -15

 19-  كوفيد  جائحة  من  دروس: أفضؤل  بشؤكل  البناء  إعادة"  بعنوان  االفتراضؤية

 بتؤاريخ   والمنعقؤدة  ،"الكوارث  مخؤاطر  من  الحؤد  في  البرلمؤانؤات  دور  لتعزيز

 .م2020 يوليو 9
 

 التي الندوة  في بشؤؤأن المشؤؤاركة  البحرين لمملكة  البرلمانية  الشؤؤعبة وفد  تقرير -16

 التنميؤة  وأهؤدا   19  –  لكوفيؤد  االسؤؤؤؤتجؤابؤة"  بعنوان  اإلنترنؤت  عبر  عقؤدت

 .م2020 يونيو 9 بتاريخ والمنعقدة ،"المستدامة
 

  االجتماع   في  المشاركة  بشأن   البحرين   لمملكة  البرلمانية   الشعبة  وفد  تقرير -17

  للعمل   العالمي   باليوم   لالحتفال  الدولي  البرلماني   االتحاد  عقده  الذي  االفتراضي

  بتاريخ   والمنعقد  االتحاد،  لتأسيس  130الؤ  والذكرى"  البرلمانية  يوم"   البرلماني

 . م 2020 يونيو 30
 

   . أعمال من  يستجد   ما -18
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