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 والعشرين الرابعة  رارات ونتائج اجللسةق         
 م     4/2022/ 3  - هـ1443/ 2/9 األحد             

  الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الرابع           
 : األول  البند

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 
. ولم يتغيب  أحمد الحاجيفؤاد  العضو  ادة  صاحب السعاعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة   -

 أحد من األعضاء من دون عذر.  عن حضور الجـلسة السابقة

 
 : الثاني البند

 البيانات                                                           
 ال توجد بيانات. -

 :الثالث لبندا

 الواردة الرسائل      
( لسنة  25م بقانون رقم ) مادة الثانية من المرسو ديل المشروع قانون بتع  أُخطر المجلس بإحالة -

بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، )المعد في ضوء    2015
   .والبيئة  إلى لجنة المرافق العامة؛ االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( 

 

 : الرابع لبندا
  بسام الدكتور  العضو  سعادة من  م واملقد  النفط، وزير املعال  صاحب ال  املوجه السؤال

 البحرين  مملكة ف  املتوفرة املعادن  وأنواع  كمية بشأن  البنمحمد إمساعيل 

 . رعلى السؤال المذكو ر الوزي  معالي أُخطر المجلس برد -
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 : اخلامس البند

  تطبيق  بشأن قانون مشروع خبصوص  الوطني واألمن   والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة  تقرير
  عليه  املوافق اإلمنائي املتحدة  األمم وبرنامج  البحرين  دولة حكومة ني ب االتفاق  أحكام 

  املقيم واملنسق   البحرين  مملكة  بني العالقة على 1979 لسنة( 7)  رقم  بقانون باملرسوم 
 ( االستعجال بصفة. )2022  لسنة( 4)  رقم للمرسوم  املرافق املتحدة، لألمم

 المبدأ.  الموافقة على المشروع من حيث -

الديباجة،ة على  الموافق - المشروع،  الحكومة: )مسمى  التالية كما جاءت من  األولى،    المواد 
 الثانية(. 

 . مجموعه في المشروع على الموافقة -

 مستعجلة.الموافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة   -

الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب إلحالته إلى سمو رئيس   -
 لرفعه إلى جاللة الملك المفدى.  امجلس الوزراء تمهيدً 

 
 : السادس  البند

   ، الطبية للدراسات األعلى  اجمللس بإنشاء قانون  مشروع  خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير
 ( الشورى جملس   من  قدمامل  بقانون االقرتاح  ضوء  ف  املعد)

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

 
 : السابع البند

  من ( 345)  املادة بتعديل   قانون مشروع   خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون  جلنـة  تقريـر
   ،2001 لسنة( 21)  رقم  بقانون  باملرسوم الصادر  التجارية ركاتشال قانون

 (النواب جملس   من  املقدم بقانون االقرتاح  ضوء  ف  املعد)

الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس   -
 . النواب إلعادة النظر فيه
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 : الثامن لبندا

  الشورى جمللس  املدققة  املالية البيانات خبصوص  واالقتصادية  ليةاملا الشؤون جلنة  تقرير
   م، 2020  ديسمب   31 ف   املنتهية املالية للسنة

 واإلدارية   املالية الرقابة  ديوان  قبل من تدقيقها ت  والتي

 .الشورى لمجلس المدققة المالية البيانات بإقرار  اللجنة توصية على الموافقة -

 

 :التاسع البند
  الشورى جمللس  املدققة  املالية البيانات خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون ةجلن  رتقري 

   م، 2021  ديسمب   31 ف   املنتهية املالية للسنة
 واإلدارية   املالية الرقابة  ديوان  قبل من تدقيقها ت  والتي

 .الشورى لمجلس المدققة المالية البيانات بإقرار  اللجنة توصية على الموافقة -

 
 
 
 
 
 
 
 

 اد: قسم شؤون الجلسات إعد
 ون الجلسات ؤإدارة ش  


