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 الثانيةقرارات ونتائج اجللسة  
 م 2022/ 12/ 25  - هـ 1444/ 1/6  األحد

 السادس الفصل التشريعي  - األولدور االنعقاد العادي 
 البند األول: 

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

الجلسة - حضور  عدم  عن  من اعتذر  الفاضلة،  السعادة:  يصاحب   كل  خليفة    سبيكة 
أحد من األعضاء  . ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقةهاني علي الساعاتيالدكتور  و 

 من دون عذر. 

 البند الثاني: 

 ادة: عصاحبي السأداء اليمني الدستورية من قبل كل من 
 عادل عبدالرمحن املعاودة، وفؤاد أمحد احلاجي  

 .تم أداء اليمين الدستورية -

 :الثالثالبند 

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة      
    بما أُجري عليها من تعديل.على المضبطة، وأُقرت تم التصديق  -

 : الرابعالبند 
 البيانات                                                       

 .الميالدي الجديد وعيد الميالد المجيد بمناسبة قرب حلول العام  بيان مجلس الشورى -

 : اخلامسالبند 
 الرسائل الواردة     

  ولي  خليفة   آل حمد  بن  سلمان  األمير الملكي  السمو   صاحب  رسائلخطر المجلس بأُ  •
  من   عدد  بها  والمرفق  الموقر،  الوزراء  مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد

 : الدستور من( 38) المادة وفق الصادرة بقوانين المراسيم
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  بقانون  المرسـوم أحكام بعض  بتعديل م2022  لسـنة( 31) رقم  بقانون  المرسـوم - أ

 البحرين  دفاع  قوة وأفراد لـضباط التقاعد  ـصندو   بإنـشاء  م1991  لـسنة(  6) رقم
 لســـنة(  47) رقم  بقانون  والمرســـوم  ،البحرينيين وغير  البحرينيين  العام واألمن
  دفاع  قوة وأفراد لضــباط التقاعد  صــندو   واختصــاصــات  إدارة  بشــ ن م2010
  المرســــوم   بموجب المنشــــ   البحرينيين وغير  البحرينيين  العام واألمن البحرين
   م.1991  لسنة( 6) رقم بقانون

وم -ب نة( 32)  رقم  بقانون  المرـس يم أحكام  بعض  بتعديل  م2022  لـس   بقوانين  المراـس
ــ ن ــيم العمراني والتخطيط  المباني  تنظيم  بشــ  للتعمير المعدة األراضــــي وتقســ

 .والتطوير

  بقانون  المرسـوم أحكام بعض  بتعديل م2022  لسـنة( 33) رقم  بقانون  المرسـوم -ج
  م2006  لـسنة( 62)  رقم والقانون الـسياحة  تنظيم  بـش ن م1986 لـسنة(  15) رقم

 .والمعارض للسياحة البحرين هيئة وتنظيم بإنشاء

  بقانون  المرسـوم أحكام بعض  بتعديل م2022  لسـنة( 34) رقم  بقانون  المرسـوم -د
 .اآلثار حماية بش ن م1995 لسنة(  11) رقم

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

ــوم -و ــنة( 36) رقم  بقانون  المرسـ ــديقم 2022  لسـ  اإلطارية  االتفاقية  على  بالتصـ
 للتنمية  اإلـسالمي  والبنك البحرين مملكة حكومة بين  والـضمان  الوكالة  واتفاقيتي
 .الدور محطة من المياه وتوزيع نقل تحسين مشروع من الثانية  المرحلة لتمويل

  القرض  اتفاقيتي  على  بالتصديقم  2022  لسنة (  37)  رقم  بقانون  المرسوم  - ز  
  مشروع  لتمويل  للتنمية  أبوظبي  وصندو   البحرين  مملكة  حكومة  بين  والضمان
 مملكة  في  الدور   محطة  من  الثانية  بالمرحلة  المرتبطة  المياه  نقل  شبكات  تطوير
 .البحرين

  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  م2022  لسنة(  38)  رقم  بقانون  المرسوم  -ح  
 . النواب لمجلس الداخلية الالئحة بش ن م2002 لسنة( 54)

( 72)  رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  م2022  لسنة(  39)  رقم  بقانون  المرسوم  -ط  
 .البحرين مملكة شعار بش ن م2006 لسنة

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

 .العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول الموحد الصناعي

 القطاع   تنظيم  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  م2022  لسنة(  41)  رقم  بقانون  المرسوم    -ك  
 م.2017 لسنة( 27) رقم بالقانون الصادر العقاري

 بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  م2022  لسنة(  42)  رقم   بقانون   المرسوم     -ل  
م  1975  لسنة(  2)  رقم  األميري  المرسوم   تعديل  بش ن  1983  لسنة (  5)  رقم

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

  األراضي  تقسيم  بش ن  م1994  لسنة   3  رقم  بقانون  المرسوم  إلى(  مكرًرا  2)
 . والتطوير للتعمير المعدة

  بنك  ت سيس اتفاقية أحكام بعض بتعديل م2022 لسنة( 44) رقم بقانون المرسوم   -ن 
( 30)  رقم  بقانون  للمرسوم  المرافقة"  بحرينية  مساهمة  شركة"  الدولي  الخليج
 .م1975 لسنة

 النظام   أحكام  بعض  تعديل  على  بالموافقة  م2022  لسنة (  45)  رقم  بقانون  المرسوم  -  س
 .العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول للجمارك الموحد " القانون"

 : السادسالبند  
   السامي،  امللكي اخلطاب على   الرد مشروع إعداد  جلنة  تشكيل

 ( اجمللس  مكتب قبل  من  بشأنه اقرتاح  مقدم )

الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب    -
الدكتورة جهاد  )رئيًسا(، وعضـــوية كـــــل من:    السعادة األعضاء: جمال محمد فخرو

الفاضل، والدكتورة   الدالل، و  ابتسامعبدهللا  بوبشيت،  محمد صالح  إجالل عيسى أحمد 
والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والدكتور أحمد سالم العريض، والدكتور بسام إسماعيل 
البنمحمد، وجمعة محمد الكعبي، وجواد حبيب الخياط، وجواد عبدهللا عباس، وحمد مبارك 

 النعيمي. 

 : السابعالبند 
ا ملا انتهى   الدائمة النوعية اجمللس  جلان  تشكيل

ً
 إليه مكتب اجمللس  طبق

 األعضاء  السعادة أصحاب طلبات بني  التنسيق  بعد

مكتب المجلس  طبقًا لما انتهى إليه  الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة،   -
 أصحاب السعادة األعضاء.  طلبات بعد التنسيق بين  

 : الثامنالبند 
   اجمللس  لتمثيل املرشحني األعضاء  السعادة  أصحاب بني  من  أربعة  انتخاب

 الربملانية  للشعبة التنفيذية  اللجنة يف
البرلمانية - للشعبة  التنفيذية  اللجنة  لعضوية  بالتزكية  من    فاز  السعادة كل    أصحاب 

د. علي أحمد الحداد، ورضا إبراهيم منفردي، وعلي حسين الشهابي، وعلي :  ءاألعضا
  األعضاء المرشحين. بقية، وذلك بعد انسحاب عبدهللا العرادي
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 :التاسعالبند 

 ونوابهم   الدائمة النوعية  اللجان  رؤساء انتخابات عنه  أسفرت مبا  اجمللس  إخطار                  

الدائمة  • النوعية  اللجان  رؤساء  انتخابات  نتائج  عنه  أسفرت  بما  المجلس  أُخطر 
 ونوابهم، وذلك على النحو التالي:

 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:  •

 رئيًسا للجنة.         دالل جاسم الزايد                           -

 نائبًا للرئيس.                      عادل عبدالرحمن المعاودة   -

 

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني:  •

 ا للجنة. رئيسً                                  علي محمد الرميحي -

 نائبًا للرئيس.                   الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة  -

  

 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية:  •

 رئيًسا للجنة.        خالد حسين المسقطي                        -

 نائبًا للرئيس.رضا عبدهللا فرج                                   -

 

 لجنة الخدمات: •

 رئيًسا للجنة.                                    هالة رمزي فايز -

 نائبًا للرئيس.                       د. ابتسام محمد صالح الدالل   -

 

 لجنة المرافق العامة والبيئة:  •

 رئيًسا للجنة.                          علي د. محمد علي حسن  -

 نائبًا للرئيس.                                 جمعة محمد الكعبي  -

 
 

 لجنة شؤون المرأة والطفل: •

 رئيًسا للجنة.                      د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي   -

 نائبًا للرئيس.                      د. جميلة محمد رضا السلمان   -
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 لجنة شؤون الشباب: •

 رئيًسا للجنة.                                 سبيكة خليفة الفضالة  -

 نائبًا للرئيس.                                رضا إبراهيم منفردي  -

 

 لجنة حقوق اإلنسان:  •

 رئيًسا للجنة.                        الخزاعي محمد د. محمد علي  -

 نائبًا للرئيس.                               هاني علي الساعاتيد.   -

 
 : رالعاشالبند 

 ما يستجد من أعمال   
 ( اجمللس  مكتب قبل  من  بشأنه اقرتاح  مقدم )  ،لتمثيل اجمللس يف الربملان العربي  نيعضوترشيح 

مكتب المجلس ترشيح كل من صاحبي السعادة: عادل عبدالرحمن   اقتراحالموافقة على   -
 العسومي، وعلي عبدهللا العرادي لتمثيل المجلس في البرلمان العربي. 

 
 
 

 إعداد: قسم شؤون الجلسات 
 إدارة شؤون الجلسات 

 


