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 عشرة السابعة  الجلسة أعمال جدول
 صباًحا 9:30 الساعة  - م13/2/2022 - هـ12/7/1443 األحد
 الخامس   التشريعي  الفصل -  الرابع العادي  االنعقاد دور  

 

  الجلسة  عن   والغائبين  الجلسة،  هذه  عن  المعتذرين  األعضاء   أسماء  تالوة -1
 . السابقة

 

 . السابقة الجلسة مضبطة  على التصديق -2
 

 . البيانات -3
 

 :الرسائل الواردة -4

رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد هللا زينل رئيس مجلس النواب بخصوص   •
  2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )ما انتهى إليه مجلس النواب حول  

المرسوم بقانون  ( من  8( إلى الفقرة )ج( من المادة )6بإضافة بند جديد برقم ) 
بشأن التأمين ضد التعطل. )إلخطار المجلس بإحالته   2006( لسنة 78رقم )

   .إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(
 

 سـعادة  من والمقدم  والتعليم،  التربية وزير السـعادة صـاحب إلى  الموجه  السـؤال -5
ــو ــام الدكتورة العضـ ــال    محمد  ابتسـ   بكالوريوس   برنامج  بخصـــوص الداللصـ
 (المجلس إلخطار. )عليه الوزير سعادة ورد  ،التمريض

 
  والمقدم   الوطني،  واالقتصــاد  المالية وزير  المعالي صــاحب إلى  الموجه  الســؤال -6

ــعادة  من ــو سـ ــأن الخزاعي علي محمد الدكتور  العضـ ــتحدا   بشـ  دفع نظام  اسـ
ــديد إلكتروني ــريبة  لتسـ ــافة، القيم  ضـ  إلخطار. )عليه الوزير  معالي  ورد  المضـ
 (المجلس

 الدكتور ـسعادة  من  والمقدم  اإلـسكان، وزير ـسعادةالـصاحب   إلى  الموجه  الـسؤال -7
ــام   إســكانية   وخدمات حلول لتوفير الوزارة  خطط  بشــأن البنمحمد  إســماعيل بس
 (المجلس إلخطار. )عليه الوزير سعادة ورد  المتوسطة،  للطبقة

 

 مشــــروع  بخصــــوص الوطني  واألمن والدفاع الخارجية الشــــؤون  لجنة تقرير -8
  وامتيازات   حصـــانات اتفاقية إلى  البحرين  مملكة  انضـــمام على  بالموافقة قانون
 رقم  للمرســـوم المرافق  ،(حاليًا  اإلســـالمي  التعاون)  اإلســـالمي  المؤتمر  منظمة

 .م2021  لسنة(  87)
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ــروع  بخصــوص  والبيئة  العامة المرافق  لجنة تقرير -9 ــديق  قانون مش  على  بالتص
ــي  النظام ــاسـ ــوم المرافق  الطبيعية،  للمحميات  العربي لالتحاد األسـ  رقم  للمرسـ

 .م2021  لسنة(  40)
 

العامة والبيئة بـشأن مـشروع قانون بإنـشاء ـصندوو تمويل  تقرير لجنة المرافق  -10
ــقوط   -  بصــيغته المعدلة  -)المعد في ضــوء االقتراب بقانون    ،البيوت اآليلة للس

 المقدم من مجلس النواب(.
 

 . أعمال من يستجد ما -11
 

 

 


