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 الصفحة 
 
 
 

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

 6 ... ..... .............. ........... .............................  السابقة 
 7 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .................................  ( 3
وسيادة    بيان ( 4 بمكانة  والمساس  الإساءة  رفض  بشأن  الشورى  مجلس 

 7  ة ....................................الشقيقالممل كة العربية السعودية 
 32 ...................................   العالمي للمرأة يوم  البيان المجلس بمناسبة   ( 5
( من المرسوم 24قانون بتعديل المادة )إخطار المجلس بإحالة مشروع   ( 6

)المعد في ضوء   ،م بشأن الميزانية العامة2002( لسنة  39بقانون رقم )
النواب( مجلس  من  المقدم  بقانون    المالية   الشؤون  لجنة  إلى؛  الاقتراح 

 36 .........................................................   والاقتصادية 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  إخطار المجلس بإحالة    ( 7

  ، بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض  م2006( لسنة  62)
المقدم من مجلس    ــ  بصيغته المعدلة  ــ)المعد في ضوء الاقتراح بقانون  

 37   ...................... والاقتصادية المالية الشؤون لجنة  إلى؛ النواب(
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بإحالة   (8 المجلس  للدولة  إخطار  العامة  الميزانية  باعتماد  قانون  مشروع 

( لسنة  70، المرافق للمرسوم رقم )م2022و  2021للسنتين الماليتين  
بشأنه   ،م2020 النواب  مجلس  قرار    المالية   الشؤون  لجنة  إلى   ؛مع 

 37   ... .....................................................   والاقتصادية 
 محمد  بن  جميل  السيد  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار المجلس بالسؤال   ( 9

  هالة   العضو   سعادة  من  المقدم   الاجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  حميدان 
 37 .. عليه   الوزير  سعادة  ورد،  للطفولة  الوطنية  الاستراتيجية  بشأن  فايز  رمزي

 115 ....................   (1)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   (10
بالسؤال   (11 المجلس   بن  عصام  السيد  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار 

  العمراني،   والتخطيط  البلديات   وشؤون  شغالأ ال  وزير  خلف  عبدالله
  في   الحيوانية  الثروة  بشأن  عباس  عبدالله  جواد  العضو  سعادة  من  المقدم
 38 ................................   عليه  الوزير  سعادة  ورد  ،البحرين  ممل كة

 140 ....................   (2)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   (12
 محمد  بن  جميل  السيد  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار المجلس بالسؤال   (13

 رضا  العضو  سعادة  من  المقدم  الاجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  حميدان
براهيم  38 ... ......  عليه  الوزير  سعادة  ورد،  السائبة  العمالة  بشأن  منفردي  إ

 153 ....................   (3)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   (14
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بالسؤال   (15 المجلس   بن  عصام  السيد  السعادة  صاحب  إلى  الموجهإخطار 

  العمراني،   والتخطيط  البلديات   وشؤون  شغالأ ال  وزير  خلف  عبدالله
يض  سالم  أحمد  الدكتور  العضو   سعادة  من  المقدم   الإجراءات   بشأن  العر
 39 .....   عليه  الوزير  سعادة  ورد  ،الدواجن  تربية  قطاع  وتطوير  لدعم   المتبعة

 166 ....................   (4)ملحقالسؤال المذكور ورد سعادة الوزير عليه   (16
بالسؤال   (17 المجلس    بن   سلمان  الشيخ  المعالي  صاحب  إلى  الموجهإخطار 

  العضو  سعادة  من  المقدم  الوطني،  والاقتصاد  المالية  وزير  خليفة  آل  خليفة
  آخر   حسبب  المستحقة  الديون   تفصيلات  بشأن  المناعي  أحمد  درويش

 40   ... عليه  الوزير  معالي  ورد،  الاجتماعي   للتأمين  العامة  للهيئة  مدققة  ميزانية
 179 ....................  (5)ملحقالوزير عليه  معاليالسؤال المذكور ورد  (18
تقرير   (19  قانون   مشروع   بشأن  والاقتصادية  المالية   الشؤون  لجنة مناقشة 

 المرافق   ،م2022و  2021  الماليتين  للسنتين  للدولة  العامة  الميزانية  باعتماد
 40 ....... ............................ م2020 لسنة( 70) رقم  للمرسوم

ير المذكور ومرفقاته   (20  191 ..................................   (6)ملحقالتقر
 95 القانون المذكور من حيث المبدأ ....... قرار المجلس الموافقة على مشروع   (21
 106 .............   ه قرار المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور في مجموع (22
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 110 ............  المذكور بصفة نهائية   على مشروع القانون الموافقة    قرار المجلس (23
 113 الجلسة القادمة .... إخطار المجلس بتأجيل بقية بنود جدول الأعمال إلى   (24

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
 


