
 
 فهرس المواضيع 

 19مضبطة الجلسة   م2022/ 2/ 27                  (  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
بتعديل    م2021( لسنة  20المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة    (4

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر  ية  التجار الشركات  قانون  أحكام  بعض 
 7 ...........  إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية م؛2001( لسنة 21)

بإصدار    م2021( لسنة  22المرسوم بقانون رقم )إخطار المجلس بإحالة    (5
ية والتجار المدنية  المواد  في  التنفيذ    التشريعية   الشؤون   لجنة   إلى ؛  قانون 

 7 ............................................................   والقانونية
بتعديل    م2021( لسنة  25المرسوم بقانون رقم )بإحالة  إخطار المجلس     (6

( رقم  القانون  أحكام  لسنة  10بعض  مهام   م2006(  بشأن 
واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم بقانون رقم  

( 42وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  م2005( لسنة  63)
البحرين  م1999لسنة   نفط  شركة  المالية    ؛بإنشاء  الشؤون  لجنة  إلى 

 7 ................................................... .....  والاقتصادية



 
 فهرس المواضيع 

 19مضبطة الجلسة   م2022/ 27/2                  (  ب)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

بتعديل    م 2021( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )إحالة  إخطار المجلس    (7
( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة  30بعض  غرفة    م2009(  بشأن 

ية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمار ية   لجنة   إلى  ؛البحرين لتسو
يعية الشؤون  7 .........................................  والقانونية التشر

  لسنة (  12)  رقم   بقانون  المرسومالخدمات بخصوص  مناقشة تقرير لجنة    (8
(  8)  المادة  من(  ج)  الفقرة   إلى(  6)  برقم   جديد  بند  بإضافة  م2021

   ضد   التأمين  بشأن  م2006  لسنة(  78)  رقم   بقانون  المرسوم  من
 7 .............................................................   التعطل

 73 .. ......... ......................   (1)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (9
 27 ..... المرسوم بقانون المذكور ................. قرار المجلس الموافقة على    (10
ير    (11 تقر   قانون   مشروع   بخصوص  والطفل  المرأة  شؤون  لجنةمناقشة 

 الأعضاء  الدول  في   المرأة  تنمية  لمنظمة  الأساسي  النظام  على  بالتصديق
 28 .. م 2021 لسنة( 76)  رقم  للمرسوم المرافق ،الإسلامي  المؤتمر بمنظمة

 90 .. ......... ......................   (2)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (12
 39 قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ .....   (13
 43 ...........  همجموعقرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في   (14



 
 فهرس المواضيع 

 19مضبطة الجلسة   م2022/ 27/2                  (  ت)                           4 / الدور 5مجلس الشورى / الفصل 

General  -  عام 

 الموضوع الرقم
 
 
 
 

 الصفحة 
 
 

ير    (15   من (  1)  البند  بإلغاء  قانون   مشروع   بخصوص  الخدماتمناقشة تقر
  التأمين   بشأن  م2006  لسنة(  78)  رقم   بقانون المرسوم  من(  6)  المادة
المقدم    ــ  المعدلة  بصيغته ــ بقانون  الاقتراح   ضوء في   المعد)  التعطل،  ضد
 43 ( .................................................. النواب  مجلس   من

 107 .. ......... ......................   (3)ملحق التقرير المذكور ومرفقاته   (16
 70 .. أمن حيث المبد  الموافقة على مشروع القانون المذكورعدم  قرار المجلس    (17

   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 


