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 عشرة الثامنة رارات ونتائج اجللسةق        
 م     2022/ 20/2  - هـ7/1443/ 19 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 : األول  البند

 اجللسة السابقة تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن 
اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،   -

األعضاء: السعادة  أصحاب  من  ج   وكل  الفاضل،ادالل  عبدهللا  جهاد  ود.  الزيد،   سم 
  وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور،  جمشير،  محمد وعبدهللا خلف الدوسري، وعبدالرحمن 
.  ولم يتغيب عن حضور الجلسة ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي  ،الدوسريصباح سالم  و 

 السابقة أحد من األعضاء.

 الثاني:  البند

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    
 ت بال تعديل. على المضبطة، وأُقرتم التصديق     -

 :الثالث البند
 البيانات                                                           

 .ال توجد بيانات -
 : الرابع لبندا

 الرسائل الواردة      
بتعديل بعض أحكام قانون    2021( لسنة  27المرسوم بقانون رقم )  أُخطر المجلس بإحالة -أ

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  القضائية  لسنة  42السلطة  الشؤون  ؛  2002(  لجنة  إلى 
 التشريعية والقانونية. 

بتعديل بعض أحكام قانون    2021( لسنة  28المرسوم بقانون رقم )أُخطر المجلس بإحالة   - ب
إلى ؛  1996( لسنة  14ة والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )اإلثبات في المواد المدني

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
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  2006( لسنة  28( من القانون رقم )1مشروع قانون بتعديل المادة )أُخطر المجلس بإحالة     -ج 
المعدلة    بصيغته  -لألجيال القادمة، )المعد في ضوء االقتراح بقانون    النقدي  بشأن االحتياطي 

لألجيال القادمة، )المعد    النقدي  المقدم من مجلس النواب(، ومشروع قانون بشأن االحتياطي  -
 .إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  ؛في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 

  2006ة  ( لسن 28( من القانون رقم )1مشروع قانون بتعديل المادة )أُخطر المجلس بإحالة    -د
، ومشروع  2021( لسنة  49لألجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم )  النقدي  بشأن االحتياطي

لألجيال    النقدي   بشأن االحتياطي  2006( لسنة  28( من القانون رقم )1قانون بتعديل المادة )
لى  إ  ؛المقدم من مجلس النواب(   -بصيغته المعدلة    - القادمة، )المعد في ضوء االقتراح بقانون  

 .لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
 

( لسنة  25مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )أُخطر المجلس بإحالة    -هـ  
بقانون    1998 االقتراح  في ضوء  )المعد  الخاصة،  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات  بشأن 

 . إلى لجنة الخدمات ؛المقدم من مجلس النواب(

 
 اخلامس:  البند

السؤال املوجه إىل صاحب السعادة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني،  
خليج توبلي   واملقدم من سعادة العضو مىن يوسف املؤيد خبصوص خطة الوزارة لتنظيف
 وإعادة تأهيله ليصبح حممية طبيعية، ورد سعادة الوزير عليه 

 ر. السؤال المذكو على ر سعادة الوزي  أُخطر المجلس برد -

 : السادس البند
الدكتورة ابتسام  العضو السؤال املوجه إىل صاحبة السعادة وزيرة الصحة، واملقدم من سعادة 

 حممد صاحل الدالل خبصوص برامج طب األسنان الوقائي، ورد سعادة الوزيرة عليه 
 على السؤال المذكور.  ةرالوزي  سعادة أُخطر المجلس برد -

 
 : السابع البند

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية  
ا(،  

ً
 حصانات وامتيازات منظمة املؤمتر اإلسالمي )التعاون اإلسالمي حالي

 م 2021( لسنة 87املرافق للمرسوم رقم )

الته إلى سمو  الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب إلح  -
 رئيس مجلس الوزراء تمهيًدا لرفعه إلى جاللة الملك المفدى.
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 :الثامن البند

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لالحتاد العربي  
 م 2021( لسنة 40للمحميات الطبيعية، املرافق للمرسوم رقم )

المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب إلحالته إلى سمو  الموافقة النهائية على المشروع   -
 رئيس مجلس الوزراء تمهيًدا لرفعه إلى جاللة الملك المفدى.

 :التاسع البند
احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة  خبصوص تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة ، وتقرير 2020ديسمرب  31املالية املنتهية يف 
، وكشف املناقالت من حساب التقديرات األخرى للوزارات واجلهات احلكومية  2020املالية 

 ، واملعد من قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطني 2020للسنة املالية 

ات الواردة في  الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع المالحظ -
 التقرير إلى الحكومة الموقرة.

 : العاشر البند
التقرير السنوي والبيانات املالية املدققة   خبصوص تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 م،  2020ديسمرب  31حلساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة املالية املنتهية يف 

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية

احتياطي  التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب  الموافقة على توصية اللجنة باعتماد   -
 المذكور، ورفع المالحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.  األجيال القادمة

 : احلادي عشر البند
( من  465االقرتاح بقانون بتعديل املادة ) خبصوص تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

، واملقدم من أصحاب السعادة  1987( لسنة 7قانون التجارة الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 الدكتور بسام إمساعيل البنمحمد،  وخالد حسني املسقطي، واألعضاء: صادق عيد آل رمحة،  

 . مجيلة علي سلمانودالل جاسم الزايد،  و

الحكومة لوضعه في  الموافقة على   - إلى  المذكور، وإحالته  بقانون  االقتراح  النظر في  جواز 
 صيغة مشروع قانون. 

 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش  


