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 التاسعةرارات ونتائج اجللسة ق     
 م     5/12/2021 - هـ1/5/1443 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس - الرابعدور االنعقاد العادي           
       

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

الجلاعتذر عن عدم   - البحارنةسة  حضور هذه  العضو سمير صادق  السعادة  ولم صاحب   .

 . أحد من األعضاء من دون عذر  يتغيب عن حضور الجلسة السابقة
 

 الثاني:  البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    

   تعديل.بما أُجري عليها من   على المضبطة، وأُقرتتم التصديق     -
 

 : الثالث البند
 البيانات                                                           

    .ال توجد بيانات   -

 :الرابع البند

 الرسائل الواردة     

بالموافقة على المعاهدة متعددة األطراف لتطبيق التدابير   مشروع قانون  أُخطر المجلس بإحالة -
(، المرافق  MLIرباح )ألا  باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويلالمتعلقة  

 . إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني ؛م2021( لسنة 24للمرسوم رقم )

 : اخلامس البند

  من واملقدم  العمراني  والتخطيطوشؤون البلديات  األشغال  وزير السعادة  صاحب  إىل املوجه  السؤال
   والقشريات،  األمساك  صغار اولدت أو بيع أو صيد رظ ح بشأن الكعبي حممد  مجعة  العضوسعادة 

 عليه الوزير سعادة ورد
 الوزير على السؤال المذكور.  سعادة أُخطر المجلس برد -
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 : السادس البند
  رمزي فايز واملقدم من سعادة العضو هالةصاحب السعادة وزير الرتبية والتعليم  السؤال املوجه إىل

 الوزير عليه بشأن فئة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، ورد سعادة 
 الوزير على السؤال المذكور.  سعادة أُخطر المجلس برد -

   

 : السابع البند

خليفة  السؤال املوجه اىل صاحب السعادة وزير الرتبية والتعليم واملقدم من سعادة العضو سبيكة 
 الفضالة بشأن أوجه الرعاية النفسية والسلوكية التي تقدمها الوزارة لطالب املدارس،

 هالوزير عليورد سعادة 
 الوزير على السؤال المذكور.  سعادة أُخطر المجلس برد -

 

 :الثامن البند

  ناغويامملكة البحرين إىل بروتوكول   انضماممشروع قانون باملوافقة على   علىالرأي النهائي  أخذ
   استخدامها، عن  الناشئة للمنافع واملنصف  العادل والتقاسم  اجلينية  املوارداحلصول على  أنبش

 م 2020لسنة ( 81) رقم  للمرسوم  املرافق البيولوجي، التنوع  باتفاقية لحقامل
واب إلحالته إلى سمو  الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس الن  -

 رئيس مجلس الوزراء تمهيًدا لرفعه إلى جاللة الملك المفدى.
 

 :التاسع البند

   قانون  أحكام بعض بتعديل قانون مشروع خبصوص  واالقتصادية  املالية جلنة الشؤون  تقرير
   ،م2018لسنة  22 رقم بالقانون  الصادر واإلفالس التنظيم  إعادة
 (الشورى جملس   من املقدم  بقانون االقرتاح ضوء  يف املعد)

 النواب، وإحالته مجلس إليه انتهى ما مع بالتوافق المبدأ حيث من المشروع على الموافقة عدم -
 . بذلك الحكومة  إلعالم النواب  مجلس رئيس إلى

 : العاشر البند

ا( 12التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة خبصوص املادة املستحدثة رقم ) التقرير 
ً
املعادة من  ومكرر

  صيد  تنظيم بشأن م 2002 لسنة ( 20) رقم  بقانون  املرسوم أحكام  بعضبتعديل  قانونمشروع 
   –  املعدلة بصيغتها –  بقوانني  االقرتاحات ضوء يف املعد ) ،البحرية الثروة ومحاية ستغاللا

 (النواب  جملس  من املقدمة
 إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الموافقة على  - 
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 : احلادي عشر البند
 (  7) رقم  بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديلجلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح بقانون  تقرير

   أصحاب من واملقدم األسنان، وطب البشري الطب  مهنة مزاولةم بشأن 1989  لسنة
   مجشري،  حممد   وعبدالرمحن العريض، سال  أمحد الدكتور: األعضاء السعادة
 املؤيد يوسف ومىن ،علي حسن  علي  حممد  والدكتور املناعي، أمحد ودرويش

 . إلى جلسة قادمة االقتراح بقانون المذكورتأجيل  -

 
 : عشرالثاني  البند

 أعمال  من يستجد  ما  
 الفيدرالية لالحتاد الروسياجلمعية  ةالسيدة فنتينا ماتفييكو رئيس معايل استقبال

 
معالي  ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة زيارة   -

 .لها المرافقوالوفد  فيدرالية لالتحاد الروسيالالجمعية مجلس  ةالسيدة فنتينا ماتفييكو رئيس
 بمناسبة الفيدرالية لالتحاد الروسي كلمة  الجمعية  مجلس    ةالسيدة فنتينا ماتفييكو رئيسألقت   -

 زيارتها لمجلس الشورى الموقر.
 
 
 
 
 

 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 ون الجلسات ؤإدارة ش  


