
 
 

 قرارات ونتائج  اجللسة السابعة 
 م 11/2020/ 22األحد   

 الفصل التشريعي اخلامس  - الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 البند األول: 
 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

 ال يوجد معتذرون.  -

 البند الثاني: 
 السابقة التصديق على مضبطة اجللسة 

 ت بال تعديل.  على المضبطة، وأُقرتم التصديق      -
 

 البند الثالث:

 الرسائل الواردة     
  المقدم   بقانون  االقتراح  ضوء  في  المعد )  الرياضي،   االحتراف  بشأن   قانونأُخطر المجلس بإحالة مشروع   •

 (؛ إلى لجنة شؤون الشباب. الشورى مجلس  من
 

 البند الرابع: 

 السؤال املوجه إىل صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة  
 واملقدم من سعادة العضو درويش أمحد املناعي بشأن املناطق الصناعية، 

 ورد سعادة الوزير عليه 
 

 أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.  -

 اخلامس: البند 

 جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي  تقرير           

صاحب السمو الملكي األمير  وفاة فقيد الوطن األولى عن مشروع الرد بعد تضمينه فقرتين: الموافقة على  -
خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، والثانية بشأن اإلشادة بتعيين صاحب السمو الملكي األمير سلمان  

 . العهد نائب القائد األعلى رئيًسا لمجلس الوزراء، ورفع الرد إلى جاللة الملك المفدى بن حمد آل خليفة ولي  



 

 السادس: البند 

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي الحتياطي   

 م،  2017ديسمرب  31األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف 
 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية 

 الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.  -
 

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

 م، 2018ديسمرب  31السنة املالية املنتهية يف حلساب احتياطي األجيال القادمة عن 
 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية 

 الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.  -
 

 : البند الثامن

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية املدققة جمللس الشورى 
 م، 2019ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف  

 والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية  
 

 الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى. 

 

 البند التاسع
 ما يستجد من أعمال 

 الطفل العالمي. تلت الدكتورة ابتسام محمد الدالل كلمة بمناسبة يوم  -

 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 إدارة شؤون الجلست


