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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
مشروع قانون بالموافقة على انضمام ممل كة البحرين  إخطار المجلس بإحالة   ( 4

ية، المرافق   إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطر
إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع   ؛ م2020( لسنة 51)للمرسوم رقم 

 7  .....................................................والأمن الوطني 
بإحالة   ( 5 المجلس  المرسوم    الاقتراحإخطار  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون 

( رقم  لسنة  26بقانون  دعاوى    م2000(  إجراءات  تنظيم  بشأن 
وا الأسماء  المقد  اكتساب  وتعديلها،  السعادة لألقاب  أصحاب  من  م 

الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك  
الدوسري سالم  وصباح  حسين،  عبدالله  وجواد  لجنة    ؛النعيمي،  إلى 

يعية والقانونية  7 .........................................  الشؤون التشر
بالسؤال   ( 6 المجلس  بن   الموجهإخطار  عصام  السيد  السعادة  صاحب  إلى 

العمراني،  عبدالل   والتخطيط  البلديات  وشؤون  الأشغال  وزير  خلف  ه 
ية   المقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الزراعة الأسر

بة،    8 ..........................   ورد سعادة الوزير عليهوالزراعة بدون تر
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 111 ....................   ( 1)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   ( 7
إلى صاحب السعادة السيد عصام بن    الموجهإخطار المجلس بالسؤال   (8

والتخطيط  عبدالل   البلديات  وشؤون  الأشغال  وزير  خلف  العمراني،  ه 
المخزون  المقد   بشأن  المعاودة  عبدالرحمن  عادل  العضو  سعادة  من  م 

 8 ................  الغذائي الاستراتيجي وأهميته، ورد سعادة الوزير عليه
 127 ....................   (2)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   ( 9

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية  بصفة نهائية على  الموافقة  قرار المجلس   (10
ية  الجمهور وحكومة  البحرين  ممل كة  حكومة  بين  ية  الجو الخدمات 

 9 .................  م2020لسنة (  35الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم )
المجلس   (11 نهائية  الموافقة  قرار  القانون بصفة  بإصدار  قانون  مشروع  على 

 9   ...................   م2018( لسنة  29المرافق للمرسوم رقم )البحري،  
الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم  لجنة  مناقشة تقرير   (12

لسنة  22) العامة  2020(  الميزانية  ضمن  طارئة  مصروفات  بإدراج  م 
 9 ... ....................................... م2020للدولة للسنة المالية 

ير المذكور ومرفقاته   (13  144 ........................ .. ........  (3)ملحقالتقر
 21 . ......... ............ قانون المذكورالمرسوم بقرار المجلس الموافقة على   (14
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لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم  مناقشة تقرير   (15

لسنة  23) حساب  م  2020(  أموال  من  جزء  في  التصرف  بشأن 
 21 ...........................................   احتياطي الأجيال القادمة

 155 ................. . ...............  (4)ملحقالتقرير المذكور ومرفقاته  (16
 46 ....... ............... قانون المذكورالمرسوم بقرار المجلس الموافقة على   (17
تقرير   (18 )مناقشة  رقم  بقانون  المرسوم  حول  الخدمات  لسنة  30لجنة   )

(  8( إلى الفقرة )ج( من المادة )5م بإضافة بند جديد برقم )2020
 46 ل م بشأن التأمين ضد التعط2006( لسنة  78من المرسوم بقانون رقم )

 169 ................................   (5)ملحقالتقرير المذكور ومرفقاته  (19
 67 ....... .............  المرسوم بقانون المذكورقرار المجلس الموافقة على  (20
ير    (21 تقر )مناقشة  رقم  بقانون  المرسوم  حول  الخدمات  لسنة 31لجنة   )

القانون رقم )2020 م بشأن  2005( لسنة  3م بتعديل بعض أحكام 
 67 ........................................................  التعليم العالي

 181 ........ .........................  (6)ملحقالتقرير المذكور ومرفقاته  (22
 101 ....... .. ............  المرسوم بقانون المذكورقرار المجلس الموافقة على  (23
قانون مناقشة   (24 مشروع  حول  )السابقة(  للجنة  الأول  التكميلي  ير  التقر

( المادة  )16بتعديل  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  25(  م،  1998( 
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، )المعد في ضوء الاقتراح  

 102 ..... ............ (المقدم من مجلس النواب ــبصيغته المعدلة  ــبقانون  



 
 فهرس المواضيع 

 23مضبطة الجلسة   م2021/ 21/3                  (  ث)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

 الموضوع الرقم
 
 

 الصفحة 
 
 

   
ير المذكور ومرفقاته   (25  195 ..................................   (7)ملحقالتقر
 105 ............  التقرير المذكور    الموافقة على طلب اللجنة استراد قرار المجلس   (26
يعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون  مناقشة تقرير   (27 لجنة الشؤون التشر

برقم  مادة  المدنية  مكررًا(    21)  بإضافة  المواد  في  الإثبات  قانون  إلى 
ية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) م من  م، المقد  1996( لسنة  14والتجار

أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي،  
يلي خضوري  يوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إ  106   و

ير المذكور ومرافقاته   (28  218 ..................................   ( 8)ملحقالتقر
 108 سحب الاقتراح المذكور ..................طلب  قرار المجلس الموافقة على   (29
وفد الشعبة البرلمانية لممل كة البحرين بشأن المشاركة   إخطار المجلس بتقرير (30

ية حول انتشار   في الاجتماع الافتراضي الأول للجمعية البرلمانية الآسيو
 108 .... .......... م2020يوليو   9، المنعقد بتاريخ 19ــ فيروس كوفيد 

وفد الشعبة البرلمانية لممل كة البحرين بشأن المشاركة   إخطار المجلس بتقرير (31
من   دروس  أفضل:  بشكل  البناء  "إعادة  بعنوان  الافتراضية  الندوة  في 

  لتعزيز دور البرلمانات في الحد من مخاطر ال كوارث"،   19ــ  جائحة كوفيد  
 108 ........... ......................... م2020يوليو  9بتاريخ  المنعقدة

وفد الشعبة البرلمانية لممل كة البحرين بشأن المشاركة إخطار المجلس بتقرير   (32
  19  –في الندوة التي عقدت عبر الإنترنت بعنوان "الاستجابة ل كوفيد  

 108 ........  م 2020يونيو  9وأهداف التنمية المستدامة"، المنعقدة بتاريخ 
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ة البحرين بشأن المشاركة وفد الشعبة البرلمانية لممل كإخطار المجلس بتقرير   (33

في الاجتماع الافتراضي الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي للاحتفال  
لتأسيس   130  باليوم العالمي للعمل البرلماني "يوم البرلمانية" والذكرى ال 

 109 ........ ...................  م2020يونيو  30الاتحاد، المنعقد بتاريخ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 


