جدول أعمال اجللسة العادية التاسعة عشرة
دور االنعقاد السنوي العادي األول
الفـصـل التـشـريعـي اخلامس

الثالثاء  18شعبان 1440هـ املوافق  23أبريل 2019م الساعة  9.30صباحا

البنـد األول :تالوة أسماء المعتذرين.
البند الثاني :التصديق على مضبطة الجلسة العادية الثامنة عشرة.
البند الثالث :األسئلة:
 )1رد سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية على السؤال المقدم من سعادة
النائب أحمد صباح السلوم حول األساس القانوني لمنح العمال األجانب
تصريح العمل المرن.
 )2رد سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية على السؤال المقدم من سعادة
النائب عبداهلل خليفة الذوادي حول نسبة العاطلين عن العمل المسجلين لدى
الوزارة.
البند الرابع :المراسيم بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم ( )54لسنة
2018م بإصدار قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية.
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البند الخامس :المشاريع بقوانين:
 )1تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن قرار مجلس
الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من
مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة ( )11من القانون رقم ( )58لسنة
2006م ،بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.
 )2تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة فقرة جديدة إلى
المادة ( )27من القانون رقم ( )19لسنة 2006م ،بشأن تنظيم سوق العمل.
 )3تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على
االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما ،المرافق للمرسوم رقم
( )13لسنة 2019م.
 )4تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار
السالم ،المرافق للمرسوم رقم ( )15لسنة 2019م.
 )5تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على
اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة فقرة ثانية إلى
المادة ( )36من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة
2001م.
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البند السادس :االقتراحات برغبة:
 )1تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن
زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال
ونشاطات السلطة التشريعية ،المقدم من أصحاب السعادة النواب :فوزية بنت
عبداهلل زينل ،محمد عيسى العباسي ،عمار أحمد البناي ،أحمد يوسف
األنصاري.
 )2تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح برغبة بشأن تشغيل مركز أحمد كانو
الصحي في النويدرات على مدى  24ساعة ،المقدم من أصحاب السعادة
النواب :علي أحمد زايد ،أحمد محمد العامر ،علي محمد إسحاقي ،أحمد
يوسف األنصاري ،عبدالرزاق عبداهلل حطاب.
 )3تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص االقتراح برغبة
بشأن تطوير آليات األندية والمراكز في القسم الشبابي والنسائي وفتح باب
التسهيالت لالستثمارات الرياضية ،المقدم من سعادة النائب أحمد يوسف
الدمستاني.
بند ما يستجد من أعمال:
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