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 الثالثة قرارات ونتائج اجللسة 
 م 2023/ 1/ 8 - هـ 7/1444/ 15  األحد

 السادس الفصل التشريعي  - األولدور االنعقاد العادي 
 

 البند األول: 

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 
الجلسة - السعادة:  كل من اعتذر عن عدم حضور  الدالل،    أصحاب  ابتسام محمد صالح  د. 

وجمعة محمد الكعبي، ود. جميلة محمد رضا السلمان، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. فاطمة  
أحد من األعضاء من دون   ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة  عبدالجبار الكوهجي.  

 عذر.

 : الثانيالبند 

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة      
    .تعديلت بال  التصديق على المضبطة، وأُقرتم  -

 

 :الثالثالبند 
 البيانات                                                       

 .ال توجد بيانات -

 : الرابعالبند 
 الرسائل الواردة     

)  -أ رقم  بقانون  المرسوم  بإحالة  المجلس  لسنة  35أُخطر   )2022( المادة  بتعديل    من(  3م 
 ( بقانون رقم  لسنة  27المرسوم  الشؤون  2022(  لجنة  الى  الدستورية؛  المحكمة  بإنشاء  م 

 التشريعية والقانونية. 
بتعديل بعض أحكام القانون    2022( لسنة  39أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم ) - ب

 ونية. م بشأن شعار مملكة البحرين؛ الى لجنة الشؤون التشريعية والقان 2006( لسنة  72رقم )
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 البند اخلامس: 

م  2022  لسنة( 35)  رقم  بقانون املرسوم  خبصوص  والقانونية التشريعية  الشؤون جلنة  تقرير
 م  2002 لسنة( 27)  رقم  بقانون املرسوم من( 3)  املادة بتعديل

 الدستورية احملكمة بإنشاء

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

 
 : السادس البند 

م  2022  لسنة( 39)  رقم  بقانون املرسوم  خبصوص  والقانونية التشريعية  الشؤون جلنة  تقرير
 م  2006  لسنة( 72)   رقم القانون أحكام  بعض   بتعديل

 البحرين  مملكة شعار  بشأن

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

 
 : السابعالبند 

يف االجتماع التشاوري التاسع لرابطة جمالس الشيوخ    بشأن املشاركةتقرير وفد جملس الشورى 
 مدينة بومجبورا  واملنعقد يف فريقيا والعامل العربي،  إوالشورى واجملالس املماثلة يف 

 م 2022سبتمرب    20إىل    19  الفرتة منخالل  ، مهورية بورنديجب

 أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.  -

 
 إعداد: قسم شؤون الجلسات 

 إدارة شؤون الجلسات 


