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 السابعة قرارات ونتائج اجللسة 
 م 2023/ 2/ 5 - هـ 7/1444/ 14  األحد

 السادس الفصل التشريعي  - األولدور االنعقاد العادي 
 

 البند األول: 

 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة 

ع  :دةالسعا  أصحاب  من  كل الجلسة  حضور  عدم  عن  اعتذر - عباس،  جواد  هللا  بد 
الجـلسة  ولم یتغیب عن حضور    .، وصادق عید آل رحمةعبدالرحمن محمد جمشیرو

 .عذر  دون من األعضاء من أحد السابقة
 

 : الثانيالبند 

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة      

 بال تعدیل. وأقرت ،تم التصدیق على المضبطة -
=

 :الثالثالبند 

 البيانات                                                       
 .البحرین دفاع قوة لتأسیس والخمسین الخامسة الذكرى بمناسبة الشورى مجلس بیان -

 

 : الرابعالبند 

 الرسائل الواردة     
جدیدة  م بإضافة مادة  2022) لسنة  43بقانون رقم ( المرسوم  أُخطر المجلس بإحالة - أ

م بشأن تقسیم األراضي  1994) لسنة  3ا) إلى المرسوم بقانون رقم ( مكررً   2برقم (
 .والبیئة العامة المرافق لجنة  إلى؛ المعدة للتعمیر والتطویر

بإحالة -ب المجلس  مملكة   أُخطر  حكومة  بین  االتفاقیة  على  بالتصدیق  قانون  مشروع 
الخدمات الجویة، المرافق للمرسوم  والھرسك بشأن    البحرین ومجلس وزراء البوسنة

 . الوطنيلجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن  إلى؛ م2022) لسنة 78رقم (
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 البند اخلامس: 

م بتعديل بعض أحكام  2022) لسنة  34اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم ( تقرير جلنة 

 م بشأن محاية اآلثار 1995) لسنة  11املرسوم بقانون رقم ( 

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

 

 البند السادس: 

  م 2022 لسنة) 44(   رقم بقانون   املرسوم خبصوص  واالقتصادية  املالية الشؤون جلنة  تقرير

"  حبرينية  مساهمة "شركة   الدويل  اخلليج  بنك  تأسيس  اتفاقية أحكام  بعض   بتعديل

 م 1975  لسنة) 30(  رقم بقانون   للمرسوم املرافقة

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

=

 

=

 الجلسات إعداد: قسم شؤون 
 إدارة شؤون الجلسات 
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