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 الثانية الجلسة أعمال جدول
 صباحًا  9:30 الساعة - م25/12/2022 -هـ 1/6/1444 الأحد

ريعي الفصل - الأول العادي الانعقاد دور    السادس  التش
 

رين الأعضاء أسماء  تلاوة  -1  ، والغائبين عن الجلسة السابقة. الجلسة هذه عن  المعتذ
 

رية من قبل  -2 عادل عبدالرحمن   :سعادةصاحبي الكل من أداء اليمين الدستو
 .، وفؤاد أحمد الحاجيالمعاودة 

 

 التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. -3
 

 :البيانات -4
 د وعيد الميلاد المجيد. بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجدي •

 

 : الرسائل الواردة -5
 نائب  العهد  ولي  خليفة  آل حمد  بن  سلمان  الأمير الملـكي  السمو  صاحب  رسائل •

 بقوانين  المراسيم  من  عدد  بها  والمرفق  الموقر،  الوزراء  مجلس  رئيس  الأعلى  القائد
 )لإخطار المجلس(: .الدستور من( 38) المادة وفق الصادرة

 المرسوم أحكام بعض  بتعديل م2022 لسنة( 31) رقم  بقانون المرسوم -أ
 قوة وأفراد لضباط التقاعد صندوق بإنشاء م1991 لسنة( 6) رقم  بقانون

رين دفاع رينيين العام والأمن البح رينيين وغير البح  بقانون والمرسوم ،البح
 لضباط  التقاعد  صندوق  واختصاصات  إدارة  بشأن  م2010  لسنة(  47)  رقم 

رين دفاع قوة وأفراد رينيين العام والأمن البح رينيين وغير البح  المنشأ البح
   م.1991 لسنة( 6) رقم  بقانون المرسوم بموجب
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 المراسيم أحكام بعض  بتعديل م2022 لسنة( 32) رقم  بقانون المرسوم -ب
 للتعمير  المعدة  الأراضي  وتقسيم  العمراني  والتخطيط  المباني  تنظيم  بشأن  بقوانين

وير  .والتط
 المرسوم أحكام بعض  بتعديل م2022 لسنة( 33) رقم  بقانون المرسوم -ج

( 62) رقم  والقانون السياحة تنظيم بشأن م1986 لسنة( 15) رقم  بقانون
رين هيئة وتنظيم بإنشاء م2006 لسنة  .والمعارض للسياحة البح

 المرسوم أحكام بعض  بتعديل م2022 لسنة( 34) رقم  بقانون المرسوم -د
 .الآثار حماية بشأن م1995 لسنة( 11) رقم  بقانون

( من المرسوم  3بتعديل المادة ) م2022( لسنة 35المرسوم بقانون رقم ) -هـ 
رية م2002( لسنة 27بقانون رقم )  .بإنشاء المحكمة الدستو

رية الاتفاقية على بالتصديق م2022 لسنة( 36) رقم  بقانون المرسوم -و  الإطا
رين مملـكة حكومة بين والضمان الوكالة واتفاقيتي  الإسلامي والبنك البح

ويل للتنمية زيع نقل تحسين مشروع من الثانية المرحلة لتم  محطة من المياه وتو
 .الدور

  القرض  اتفاقيتي على بالتصديق  م2022 لسنة( 37) رقم  بقانون المرسوم -ز 
رين مملـكة حكومة بين والضمان ويل للتنمية أبوظبي وصندوق البح   مشروع لتم

وير   مملـكة في  الدور محطة من الثانية بالمرحلة المرتبطة المياه نقل شبكات تط
رين  . البح

 بقانون  المرسوم  أحكام  بعض   بتعديل  م2022  لسنة(  38)  رقم   بقانون  المرسوم    -ح  
 .النواب لمجلس الداخلية  اللائحة بشأن م2002 لسنة( 54) رقم 

 رقم القانون أحكام بعض  بتعديل م2022 لسنة( 39) رقم  بقانون المرسوم  -ط 
رين مملـكة شعار بشأن م2006 لسنة( 72)  .البح

 الأولى )  برقم   جديدة  مادة  بإضافة  م2022  لسنة(  40)  رقم   بقانون  المرسوم     -ي  
( نظام ) قانون على بالموافقة م2006 لسنة( 81) رقم  القانون إلى ( مكررًا

ربية الخليج لدول التعاون  مجلس لدول الموحد  الصناعي التنظيم  . الع
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 تنظيم قانون أحكام بعض  بتعديل م2022 لسنة( 41) رقم  بقانون المرسوم   -ك 
 م. 2017 لسنة( 27) رقم  بالقانون الصادر  العقاري القطاع

 بقانون  المرسوم  أحكام  بعض   بتعديل  م2022  لسنة(  42)  رقم   بقانون  المرسوم     -ل  
م  1975  لسنة(  2)  رقم   الأميري  المرسوم  تعديل   بشأن  1983  لسنة(  5)  رقم 

رياضة للشباب أعلى مجلس بإنشاء  .وال
  برقم جديدة مادة بإضافة م2022 لسنة( 43) رقم  بقانون  المرسوم -م 

 الأراضي تقسيم  بشأن م1994 لسنة 3 رقم  بقانون المرسوم  إلى( مكررًا 2)
وير للتعمير المعدة  .والتط

 تأسيس  اتفاقية  أحكام  بعض   بتعديل  م2022  لسنة(  44)  رقم   بقانون  المرسوم     -ن  
رينية مساهمة شركة" الدولي الخليج  بنك  رقم  بقانون  للمرسوم المرافقة" بح

 م. 1975 لسنة( 30)
 أحكام بعض  تعديل على بالموافقة م2022 لسنة( 45) رقم  بقانون المرسوم -س 

ربية الخليج  لدول التعاون مجلس لدول للجمارك  الموحد" القانون" النظام  .الع
 

  بشأنه اقتراح مقدم) السامي،  الملـكي الخطاب على الرد مشروع إعداد لجنة تشكيل -6
 (. المجلس  مكتب قبل من

 

 التنسيق بعد لما انتهى إليه مكتب المجلسطبقًا  الدائمة النوعية المجلس لجان تشكيل -7
 .الأعضاء السعادة أصحاب  طلبات بين

 

ربعة انتخاب -8  اللجنة في المجلس لتمثيل المرشح ين الأعضاء السعادة أصحاب بين من أ
 .البرلمانية  للشعبة التنفيذية

 

 .ونوابهم  الدائمة النوعية اللجان رؤساء انتخابات عنه أسفرت بما المجلس إخطار -9
 

  .أعمال من يستجد ما -10


