
 
 فهرس المواضيع 

 24مضبطة الجلسة   م2022/ 4/ 3                  (  أ)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
المجلس بإحالة    (3 المرسوم إخطار  الثانية من  المادة  مشروع قانون بتعديل 

ير البنية   م2015( لسنة  25بقانون رقم ) بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطو
)المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من    ،التحتية في مناطق التعمير

 6 .......................  إلى لجنة المرافق العامة والبيئة؛ مجلس النواب(
  المقدم   النفط،   وزير  المعالي  صاحب  لىإ  الموجهإخطار المجلس بالسؤال    (4

 وأنواع   كمية   بشأن   البنمحمد  إسماعيل   بسام  الدكتور  العضو   سعادة  من
 7 ............   عليه  الوزير  سعادة  ورد  البحرين،  ممل كة  في  فرةاالمتو  المعادن

 78 ...................   (1)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (5
ير    (6   بخصوص   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية   الشؤون  لجنةمناقشة تقر

  البحرين  دولة  حكومة  بين  الاتفاق  أحكام  تطبيق  بشأن  قانون  مشروع
(  7)  رقم  بقانون   بالمرسوم  عليه  الموافق  الإنمائي  المتحدة  الأمم  وبرنامج

  للأمم  المقيم  والمنسق  البحرين   ممل كة  بين  العلاقة  على  م1979  لسنة
 8 م ..................... 2022  لسنة(  4)  رقم   للمرسوم   المرافق  المتحدة،

 87 .. ......... ......................   (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (7



 
 فهرس المواضيع 

 24مضبطة الجلسة   م2022/ 4/ 3                  (  ب)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

 13 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ .....   (8
 17 ........... مجموعه قرار المجلس الموافقة عل مشروع القانون المذكور في   (9
 22 القانون المذكور بصفة نهائية ......... قرار المجلس الموافقة على مشروع   (10
ير    (11 تقر  المجلس  بإنشاء  قانون  مشروع  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة 

  من   المقدم  بقانون  الاقتراح  ضوء  في  المعد)  ،الطبية   للدراسات  الأعلى
 22 ....................................................  (الشورى مجلس

 101 .. ......... ......................   (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (12
على    (13 الموافقة  عدم  المجلس  حيث قرار  من  المذكور  القانون   مشروع 

 35 ............................................................... المبدأ 
ير    (14  قانون   مشروع  بخصوص  والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجن ةمناقشة تقر

ية   الشركات   قانون   من(  345)  المادة  بتعديل  بالمرسوم   الصادر  التجار
  المقدم   بقانون  الاقتراح  ضوء   في  المعد)  ،م2001  لسنة(  21)  رقم   بقانون

 36 ..................................................   ( النواب  مجلس   من
 111 .. ......... ......................   (4)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (15
حيث   (16 من  المذكور  القانون  مشروع  على  الموافقة  عدم  المجلس   قرار 

 57 المبدأ ............................................................... 



 
 فهرس المواضيع 

 24مضبطة الجلسة   م2022/ 4/ 3                  (  ت)                           3 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

ير    (17   المالية   البيانات  بخصوص  والاقتصادية  المالية   الشؤون  لجنةمناقشة تقر
 م، 2020  ديسمبر  31  في   المنتهية   المالية   للسنة  الشورى   لمجلس  المدققة

ية المالية  الرقابة  ديوان   قبل   من   تدقيقها  تم  والتي   58 ...............   والإدار
 123 .. ......... ......................   (5)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (18
  توصية اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية قرار المجلس الموافقة على    (19

 65 ....................................... .....................  ةالمذكور
  المدققة   المالية  البيانات  بخصوص   والاقتصادية  المالية  الشؤون  لجنةمناقشة    (20

  تم   والتي  م،2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  المالية  للسنة  الشورى  لمجلس
ية المالية الرقابة ديوان قبل من تدقيقها  66 .......................  والإدار

 138 .. ......... ......................   (6)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (21
قرار المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على إقرار البيانات المالية    (22

 75 .............................................................  المذكورة
   
   
   
   
   

 


