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 الرابعة قرارات ونتائج اجللسة 

 م 2023/ 1/ 15 - هـ 6/1444/ 22  األحد

 السادس الفصل التشريعي  - األولدور االنعقاد العادي 

 البند األول: 

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

عبدهللا الفاضل، وحمد  د. جھاد   د:كل من أصحاب السعا اعتذر عن عدم حضور الجلسة -
ولم یتغیب عن   .  ، وفؤاد أحمد الحاجيمبارك النعیمي، وعادل عبدالرحمن العسومي

 أحد من األعضاء من دون عذر. حضور الجـلسة السابقة
 : الثانيالبند 

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة      

 بال تعدیل.ت تم التصدیق على المضبطة، وأُقر -
=

 :الثالثالبند 

 البيانات                                                       

 .ال توجد بیانات -
 : الرابعالبند 

 الرسائل الواردة     

م بتعدیل بعض  2022) لسنة  31المرسوم بقانون رقم ( أُخطر المجلس بإحالة   -أ
بقانون رقم ( المرسوم  التقاعد لضباط  1991) لسنة  6أحكام  بإنشاء صندوق  م 

وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین، والمرسوم  
) رقم  لسنة  47بقانون  التقاعد 2010)  صندوق  واختصاصات  إدارة  بشأن  م 

أفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین المنشأ لضباط و
 .إلى لجنة الخدمات ؛م1991) لسنة 6بموجب المرسوم بقانون رقم (

م بتعدیل بعض  2022) لسنة  32المرسوم بقانون رقم ( أُخطر المجلس بإحالة   -ب
العمراني وتقسیم األراضي أحكام المراسیم بقوانین بشأن تنظیم المباني والتخطیط  

 .إلى لجنة المرافق العامة والبیئة؛ المعدة للتعمیر والتطویر
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م بتعدیل بعض  2022) لسنة  33المرسوم بقانون رقم ( أُخطر المجلس بإحالة   -ج

م بشأن تنظیم السیاحة والقانون  1986) لسنة  15أحكام المرسوم بقانون رقم (
إلى   ؛البحرین للسیاحة والمعارضم بإنشاء وتنظیم ھیئة  2006) لسنة  62رقم (

 لجنة الخدمات. 
االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  أُخطر المجلس بإحالة   -د

م بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، والمقدم من أصحاب 2002) لسنة  55(
وخالد الفاضل،  عبدهللا  جھاد  والدكتورة  الزاید،  جاسم  دالل  األعضاء:   السعادة 

إلى لجنة    ؛حسین المسقطي، وعلي محمد الرمیحي، وعبدالرحمن محمد جمشیر
 الشؤون التشریعیة والقانونیة. 

 البند اخلامس: 

بتعديل بعض أحكام   م 2022  لسنة) 31(  رقم بقانون املرسوم  خبصوص  اخلدمات جلنة  تقرير

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع   م1991) لسنة 6املرسوم بقانون رقم ( 

 واملرسوم بقانون   ،البحرين واألمن العام البحرينيني وغري البحرينيني

 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط    م2010) لسنة  47رقم ( 

 عام البحرينيني وغري البحرينيني  وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن ال

 م 1991) لسنة  6املنشأ مبوجب املرسوم بقانون رقم ( 

الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداًء باالسم، وإحالتھ إلى رئیس مجلس النواب   -
 إلعالم الحكومة بذلك. 

 : السادس البند 

بتعديل بعض أحكام   م 2022) لسنة  33جلنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم (   تقرير

) لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (  م1986) لسنة  15املرسوم بقانون رقم ( 

 . ض بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعار م2006

الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداًء باالسم، وإحالتھ إلى رئیس مجلس النواب   -
 إلعالم الحكومة بذلك. 

 
 م شؤون الجلسات إعداد: قس

 إدارة شؤون الجلسات 
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