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 الرابعة الجلسة أعمال جدول
 صباحًا 9:30 الساعة  - م15/1/2023 -هـ 22/7/1444 الأحد
ريعي الفصل - الأول العادي الانعقاد دور    السادس  التش

 

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

 السابقة.التصديق على مضبطة الجلسة  -2
 

 .البيانات -3
 

 : الرسائل الواردة -4
بخصوص ما  معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الةرس -أ

  م 2022 لسنة( 31) رقم  بقانون المرسوم انتهى إليه مجلس النواب حول
بإنشاء صندوق  م1991( لسنة 6بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

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

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

  شؤونال  لجنة  خطارإ إلى لجنة الخدمات مع    حالتهبإالمجلس    لأخطار. ) م1991
ريعية  . (والقانونية التش

بخصوص ما  رئيس مجلس النوابأحمد بن سلمان المسلم  معالي السيد الةرس -ب
  م 2022( لسنة 32المرسوم بقانون رقم ) انتهى إليه مجلس النواب حول

بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني  
 لجنة إلى إحالتهبالمجلس  طارخإ لوتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير. )

ريعية الشؤون لجنة إخطار مع والبيئة العامة المرافق  . (والقانونية التش
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بخصوص ما  رئيس مجلس النوابأحمد بن سلمان المسلم  معالي السيد الةرس -ج
م  2022 لسنة( 33) رقم  بقانون المرسوم انتهى إليه مجلس النواب حول

بشأن تنظيم  م1986 لسنة( 15)  رقم  بقانون المرسوم أحكام  بعض  بتعديل
بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين  م 2006( لسنة 62السياحة والقانون رقم )

 إخطار مع الخدمات لجنة إلى بإحالته المجلسللسياحة والمعارض. )إخطار 
ريعية الشؤون لجنة  . (والقانونية التش

 م 2002( لسنة  55الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  -د
والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء:    ،بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

خالد حسين و ،الدكتورة جهاد عبدالله الفاضلودلال جاسم الزايد، 
إخطار المجلس  لعبدالرحمن محمد جمشير. )وعلي محمد الرميحي، و المسقطي، 

 . بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(
 
بتعديل  م2022 لسنة( 31) رقم  بقانون  المرسوم بخصوص الخدمات لجنة تقرير -5

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

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

 . م1991( لسنة 6المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )
 

بتعديل  م2022( لسنة 33لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم ) تقرير -6
بشأن تنظيم السياحة  م1986( لسنة 15بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 . ضبإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعار   م2006( لسنة  62والقانون رقم )
 

  .أعمال من يستجد ما -7


