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 عشرة السابعة رارات ونتائج اجللسةق           
 م     2022/ 13/2  - هـ7/1443/ 12 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 : األول  البند

 اجللسة السابقة تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن 
فيصل راشد النعيمي،    اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء: -

أحد من  . ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقةفؤاد أحمد حاجي، وصباح سالم الدوسريو 
 األعضاء من دون عذر. 

 

 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    

 . بال تعديلت على المضبطة، وأُقرتم التصديق     -

 :الثالث البند
 البيانات                                                           

 بيان بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني. ُتلي  -
 

 : الرابع لبندا

 الرسائل الواردة      
( إلى  6بإضافة بند جديد برقم )   2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )أُخطر المجلس بإحالة   -أ

المادة ) بقانون رقم )8الفقرة )ج( من  المرسوم  التأمين ضد    2006( لسنة  78( من  بشأن 
 .إلى لجنة الخدمات ؛التعطل 

( من المرسوم بقانون رقم  6( من المادة )1مشروع قانون بإلغاء البند )أُخطر المجلس بإحالة  - ب
لسنة  78) )بصيغته    2006(  بقانون  االقتراح  في ضوء  )المعد  التعطل  التأمين ضد  بشأن 

 . إلى لجنة الخدمات؛ من مجلس النواب الموقر( المقدم المعدلة( 
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 اخلامس:  البند

   العضو سعادة   من واملقدم  والتعليم، الرتبية  وزير  السعادة صاحب إل  املوجه السؤال
   التمريض، بكالوريوس   برنامج خبصوص  الدالل  حممد  ابتسام الدكتورة

 عليه   الوزير سعادة  ورد
 ر. على السؤال المذكو ر سعادة الوزي  أُخطر المجلس برد -

 

 : السادس البند
  العضو سعادة  من  واملقدم  الوطني،  واالقتصاد املالية وزير املعال  صاحب إل  املوجه السؤال

   لتسديد إلكرتوني  دفع نظام استحداث  بشأن  اخلزاعي  علي   حممد الدكتور
 عليه  الوزير  معال ورد املضافة،  القيم  ضريبة

 

 على السؤال المذكور. ر الوزي  معالي أُخطر المجلس برد -
 

 : السابع البند
  البنمحمد  إمساعيل بسام الدكتور سعادة  من  واملقدم  اإلسكان،  وزير  سعادة إل  املوجه السؤال

 املتوسطة،  للطبقة إسكانية وخدمات  حلول لتوفري الوزارة خطط  بشأن
 عليه   الوزير سعادة  ورد

 
 على السؤال المذكور. ر الوزي  سعادة أُخطر المجلس برد -

 
 :الثامن البند

   باملوافقة قانون مشروع خبصوص  الوطني واألمن   والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة  تقرير
   املؤمتر  منظمة وامتيازات   حصانات اتفاقية إل  البحرين  مملكة  انضمام على

ا  اإلسالمي التعاون) اإلسالمي 
ً
 م 2021 لسنة( 87)  رقم  للمرسوم املرافق ،( حالي

 . الموافقة على المشروع من حيث المبدأ -
 على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: )مسمى المشروع، والديباجة، واألولى،  الموافقة    - 

 والثانية(. 
 .، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمةمجموعه في المشروع  على الموافقة -
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 :التاسع البند

  األساسي النظام على   بالتصديق قانون  مشروع خبصوص  والبيئة العامة املرافق  جلنة  تقرير
 م 2021  لسنة( 40)  رقم للمرسوم  املرافق  الطبيعية، للمحميات العربي  لالحتاد

 . الموافقة على المشروع من حيث المبدأ -
 على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: )مسمى المشروع، والديباجة، واألولى،  الموافقة    - 

 والثانية(. 
 .، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمةمجموعه في المشروع  على الموافقة -
 

 : العاشر البند
متويل البيوت اآليلة  تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق  

 املقدم من جملس النواب(  - بصيغته املعدلة -)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  ،للسقوط
 إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.الموافقة على  -

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش  


