
 

 المواضيع فهرس 

 18مضبطة الجلسة   م2022/ 2/ 20                  (  أ)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع 
 
 

 
 

 الصفحة 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
بتعديل   م2021( لسنة  27المرسوم بقانون رقم )  إخطار المجلس بإحالة  (4

(  42بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
يعية الشؤون لجنة إلى ؛2002لسنة   7 . .................. والقانونية  التشر

بتعديل   م2021( لسنة  28المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة    (5
ية الصادر بالمرسوم  بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجار

يعية  الشؤون  لجنة  إلى  ؛م1996( لسنة  14بقانون رقم )  7 ..والقانونية  التشر
( من القانون رقم  1مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة    (6

)المعد    ،للأجيال القادمة  النقدي  بشأن الاحتياطي  م2006( لسنة  28)
  ، المقدم من مجلس النواب(  ــ  بصيغته المعدلةــ  في ضوء الاقتراح بقانون  

القادمة  النقدي  ومشروع قانون بشأن الاحتياطي )المعد في    ،للأجيال 
بقانون  الاقتراح  الشورى(  ضوء  مجلس  من    الشؤون   لجنة  إلى  ؛المقدم 

 8 .. .............................................. ...  والاقتصادية المالية



 

 المواضيع فهرس 
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General  -  عام 

 الموضوع 
 
 

 
 

 الصفحة 
 

( من القانون رقم  1مشروع قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة    (7
المرافق ،  للأجيال القادمة  النقدي  بشأن الاحتياطي  م 2006( لسنة  28)

(  1ومشروع قانون بتعديل المادة )  ،م 2021( لسنة  49للمرسوم رقم )
للأجيال  النقدي  بشأن الاحتياطي    م2006( لسنة  28من القانون رقم )

المقدم من    ــ  بصيغته المعدلةــ  )المعد في ضوء الاقتراح بقانون  ،  القادمة
 8 ............ .......   والاقتصادية  المالية  الشؤون   لجنة  إلى ؛  مجلس النواب( 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون إخطار المجلس بإحالة    (8
  ، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة  م1998( لسنة  25رقم )

النواب( مجلس  المقدم من  بقانون  الاقتراح   لجنة  إلى  ؛)المعد في ضوء 
 8 ... ......................................................... الخدمات

الأشغال    إلى  الموجهبالسؤال    المجلسإخطار    (9 وزير  السعادة  صاحب 
منى   العضو  سعادة  من  المقدم  العمراني،  والتخطيط  البلديات  وشؤون 
يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله  

 9 .. ........................ محمية طبيعية، ورد سعادة الوزير عليهليصبح 
 66 ....................  (1)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (10
الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم  إخطار المجلس بالسؤال    (11

سعادة   برامج  العضو  من  بخصوص  الدلال  صالح  محمد  ابتسام  الدكتورة 
 9 ....... .................  طب الأسنان الوقائي، ورد سعادة الوزيرة عليه 
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General  -  عام 

 الموضوع 
 
 

 
 

 الصفحة 
 

 83 ....................   (2)ملحق  عليه    ةالوزيرسعادة  السؤال المذكور ورد    (12
الموافقة  (13 المجلس  نهائية  قرار  القانون  بصفة  مشروع  ممل كة ب  على  انضمام 

الإسلامي   المؤتمر  منظمة  وامتيازات  حصانات  اتفاقية  إلى  البحرين 
 10 .  م2021( لسنة 87)التعاون الإسلامي حاليًا(، المرافق للمرسوم رقم )

بالتصديق على النظام  بصفة نهائية على مشروع القانون    قرار المجلس الموافقة  (14
(  40الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم )

 10    ....................................... ................  م2021لسنة 
ير    (15 الحساب الختامي   بخصوصلجنة الشؤون المالية والاقتصادية  مناقشة تقر

، وتقرير أداء  م2020ديسمبر    31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  
، وكشف المناقلات من م2020تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

المالية   حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة 
 11 .................   ، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطنيم2020

ير المذكور ومرفقاته    (16  95 . ........... ......................   (3)ملحق  التقر
 27 ..   المذكورالختامي  الحساب  على توصية اللجنة باعتماد  الموافقة  قرار المجلس    (17
ير السنوي  بخصوصلجنة الشؤون المالية والاقتصادية  مناقشة تقرير   (18 التقر

السنة   عن  القادمة  الأجيال  احتياطي  المدققة لحساب  المالية  والبيانات 
م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة  2020ديسمبر    31المالية المنتهية في  
ية   27 .........................................................   المالية والإدار
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General  -  عام 

 الموضوع 
 
 

 
 

 الصفحة 
 

 140 .. ......... ......................   (4)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (19
 30 المذكور .. السنوي قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة باعتماد التقرير (20
الاقتراح بقانون    بخصوصلجنة الشؤون المالية والاقتصادية  مناقشة تقرير  (21

المادة ) بقانون رقم 465بتعديل  بالمرسوم  الصادر  التجارة  قانون  ( من 
، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد  م1987( لسنة  7)

الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد،  وخالد حسين المسقطي،  وآل رحمة،  
 36 .......... .................... جميلة علي سلمانو دلال جاسم الزايد، و

 163 .. ......... ......................   (5)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته  (22
 63 .... المذكور .قرار المجلس بالموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح  (23

   
   
   
   
   
   
   

 


