
 فهرس المواضيع

 4مضبطة الجلسة   م15/1/2023                  (   أ )                               1 الدور  / 6مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الموضوع  الرقم
 

  

 الصفحة
 
 

 1 ... ........................ ......... ديباجة المضبطة ........................  (1
 6  ، والغائبين عن الجلسة السابقةعن هذه الجلسةالمعتذرين  تلاوة أسماء الأعضاء    (2
 6 ........................... .......التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ......   (3
بتعديل بعض   م2022  لسنة(  31)  رقم   بقانون  المرسوم  ةبإحالإخطار المجلس    (4

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط    م1991( لسنة  6أحكام المرسوم بقانون رقم )
والمرسوم   ،وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد    م2010( لسنة  47بقانون رقم )
البحرينيين  البحرينيين وغير  العام  والأمن  البحرين  قوة دفاع  وأفراد  لضباط 

 7 ...  إلى لجنة الخدمات  م،1991( لسنة  6المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )
م بتعديل بعض 2002( لسنة  32رقم )  بقانون  المرسومبإحالة  إخطار المجلس    (5

أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي 
 7 ... .................... ..... والبيئة    لمرافق العامة ا   لجنة   إلى   والتطوير، المعدة للتعمير  

 بعض   بتعديلم  2022  لسنة(  33)  رقم   بقانون  المرسوم  ةبإحال  إخطار المجلس  (6
بشأن تنظيم السياحة والقانون   م1986  لسنة(  15)  رقم   بقانون  المرسوم  أحكام
للسياحة    م2006( لسنة  62رقم ) البحرين    والمعارض، بإنشاء وتنظيم هيئة 

 7   ................................................. ........  الخدمات لجنة إلى
المجلس   (     7 بقانون    الاقتراح ةبإحالإخطار  المرسوم  بتعديل بعض أحكام  بقانون 

المقدم من   ،بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى  م2002( لسنة  55رقم )
الزايد،   جاسم  دلال  الأعضاء:  السعادة  عبدالله  وأصحاب  جهاد  الدكتورة 

المسقطي،  و  ،الفاضل حسين  الرميحي،  وخالد  محمد  محمد وعلي  عبدالرحمن 
 7 .................... .... ....... إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،جمشير



 فهرس المواضيع

 4مضبطة الجلسة   م2023/ 15/1                   (   ب)                               1 الدور  / 6مجلس الشورى / الفصل 

General -  عام 

 الموضوع  الرقم
 

  

 الصفحة
 
 

تقرير   ( 8   لسنة(  31)  رقم   بقانون   المرسوم  بخصوص  الخدمات  لجنةمناقشة 
بإنشاء   م1991( لسنة  6بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  م2022

البحرينيين  العام  والأمن  البحرين  قوة دفاع  وأفراد  التقاعد لضباط  صندوق 
البحرينيين )  ،وغير  رقم  بقانون  لسنة  47والمرسوم  إدارة   م2010(  بشأن 

م  واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العا
( رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  المنشأ  البحرينيين  وغير  لسنة 6البحرينيين   )

 8 ............................. .................................. ....  م1991
 62 ...... ..................... . ...... .. .......   ( 1)ملحق ومرفقاته  التقرير المذكور   ( 9
 21 ... .............بالاسم ........ على المرسوم بقانون نداء  الموافقة قرار المجلس  ( 10
تقرير   ( 11 )مناقشة  رقم  بقانون  المرسوم  بخصوص  الخدمات  لسنة  33لجنة   )

بشأن    م1986( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  م2022
بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين    م2006( لسنة  62تنظيم السياحة والقانون رقم )

 25 . ........................................... ............ ضللسياحة والمعار
 73 .......... .. ...... ....... .................   ( 2)ملحق   ومرفقاته   التقرير المذكور  ( 12
 59 ....... ........... ..بالاسم .... على المرسوم بقانون نداء  الموافقة قرار المجلس  ( 13
   
   
   
   
   

 


