
 
 فهرس المواضيع 

 17مضبطة الجلسة   م2022/ 2/ 13                  (  أ)                           4 / 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

 5 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 6 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................   (3
بمناسبة    (4 المجلس  ميثاق  بيان  على  للتصويت  والعشرين  الحادية  الذكرى 

 6 ........................................................  العمل الوطني
بإضافة    م2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة    (5

( برقم  جديد  )6بند  المادة  من  )ج(  الفقرة  إلى  المرسوم  8(  من   ) 
إلى لجنة  ؛  بشأن التأمين ضد التعطل  م2006( لسنة  78بقانون رقم )

 8 ...........................................................  الخدمات
(  6( من المادة )1مشروع قانون بإلغاء البند )إخطار المجلس بإحالة    (6

م بشأن التأمين ضد التعطل،  2006( لسنة  78من المرسوم بقانون رقم )
المقدم من مجلس   ــبصيغته المعّدلة    ــ)المعد في ضوء الاقتراح بقانون  

 8 ...................... ........ ...........   إلى لجنة الخدماتالنواب(،  
بية  وزير  السعادة  صاحبالموجه إلى  إخطار المجلس بالسؤال     (7   والتعليم،   التر

  بخصوص   الدلالصالح    محمد  ابتسام  الدكتورة  العضو   سعادة  من  المقدم
يوس   برنامج يض،  بكالور  8 .....................  عليه   الوزير   سعادة  ورد  التمر



 
 فهرس المواضيع 

 17مضبطة الجلسة   م2022/ 13/2                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

 85 ....................   (1)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (8
  والاقتصاد   المالية  وزير  المعالي   صاحبإلى    هالموج  إخطار المجلس بالسؤال  (9

  بشأن   الخزاعيمحمد    علي  محمد  الدكتور  العضو  سعادة  من  المقدم  الوطني،
  ورد   المضافة،  ة القيم  ضريبة   لتسديد   إل كتروني  دفع  نظام   استحداث

 9 ........................................................   عليه   الوزير   معالي 
 95 ....................   (2)ملحق  الوزير عليه    معاليالسؤال المذكور ورد    (10
بالسؤال   (11 المجلس    الإسكان،   وزير  سعادةال صاحب  إلى    الموجه  إخطار 

  الوزارة   خطط   بشأن  البنمحمد  إسماعيل  بسام   الدكتور  سعادة  من  المقدم
 9 عليه   الوزير  سعادة  ورد  المتوسطة،   للطبقة  إسكانية  وخدمات  حلول  لتوفير

 106 ....................   (3)ملحق  الوزير عليه  سعادة  السؤال المذكور ورد    (12
ير    (13   بخصوص   الوطني  والأمن  والدفاع  الخارجية   الشؤونلجنة  مناقشة تقر

  حصانات  اتفاقية  إلى   البحرين  ممل كة انضمام  على  بالموافقة   قانون   مشروع
  المرافق   ،(حاليًا  الإسلامي  التعاون)  الإسلامي  المؤتمر   منظمة  وامتيازات

 10 ...................................  م2021 لسنة( 87) رقم  للمرسوم
 117 .. ......... ......................   (4)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (14
 19 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ .....   (15
 23 ...........  هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع  (16



 
 فهرس المواضيع 

 17مضبطة الجلسة   م2022/ 13/2                  (  ت)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

ير    (17 تقر   قانون   مشروع  بخصوص   والبيئة   العامة   المرافق  لجنة مناقشة 
  الطبيعية،   للمحميات  العربي   للاتحاد  الأساسي  النظام  على  بالتصديق

 23 ...........................  م2021 لسنة( 40) رقم  للمرسوم المرافق
 133 .. ......... ......................   (5)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (18
 35 المذكور من حيث المبدأ ..... قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون   (19
 38 ...........  هقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع  (20
ير    (21 تقر بإنشاء  مناقشة  قانون  مشروع  بشأن  والبيئة  العامة  المرافق  لجنة 

يل البيوت الآيلة للسقوط )المعد في ضوء الاقتراح بقانون    ،صندوق تمو
 38 ........................  المقدم من مجلس النواب( ــ بصيغته المعدلة ــ

 150 .. ......... ......................   (6)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (22
 82 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مشروع القانون المذكور إعادة قرار المجلس   (23

   
   
   
   
   
   

 


