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 عشرة  الثانية اجللسة ونتائج تراراق
 م27/12/2020  األحد

 اخلامس التشريعي  الفصل - الثالثاالنعقاد العادي  دور 
 : األول البند

 السابقة اجللسة عن والغائبني املعتذرين، األعضاء أمساء  تالوة
 .األعضاء من أحد السابقة اجللسة حضور عن يتغيب ومل. معتذرون يوجد ال -

 
 

 : الثاني البند
 السابقة اجللسة مضبطة على التصديق

  .تعديل بال تروُأقعلى املضبطة،  التصديق مت  -

          
 :الثالث البند         

 الواردة الرسائل         
 من جزء يف التصرف بشأن م2020 لسنة( 23) رقم بقانون املرسوم بإحالة اجمللس ُأخطر -أ

 .واالقتصادية املالية الشؤون جلنة إىل ؛القادمة األجيال احتياطي حساب أموال

 

 قانون مشروع بشأن الشورى جملس قرار خبصوص النواب جملس قرار بإحالة اجمللس ُأخطر  -ب

 ،التعطل ضد التأمني بشأن م2006 لسنة( 78) رقم بقانون املرسوم من( 11) املادة بتعديل

 قانون ومشروع( النواب جملس من املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 ،التعطل ضد التأمني بشأن م2006 لسنة( 78) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديل

 .اخلدمات جلنة إىل (؛النواب جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 

 قانون مشروع بشأن الشورى جملس قرار خبصوص النواب جملس قرار بإحالة اجمللس ُأخطر   - ج

 م،2013 لسنة( 13) رقم بالقانون الصادر العقاري التسجيل قانون من( 59) املادة بتعديل

 املرافق جلنة إىل ؛(النواب جملس من املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 .والبيئة العامة



__________________________________________________________________________ 

   12الجلسة  قرارات ونتائج                           ( 2)                        3الدور – 5الفصل  –الشورى 

 

 :الرابع البند  
 آل عيد صادق العضو سعادة من واملقدم والسياحة والتجارة الصناعة وزير السعادة صاحب إىل املوجه السؤال

 عليه  الوزير سعادة ورد اإللكرتونية، املزادات بشأن رمحة

 .املذكور السؤال على الوزير سعادة برد اجمللس ُأخطر -
 

 : اخلامس البند
 مملكة حكومة بني اجلوية اخلدمات بشأن اتفاقية على بالتصديق قانون مشـروع على النهائي الرأي أخذ

  إقليميهما، وراء وفيما بني املالديف مجهورية وحكومة البحرين

 م 2020 لسنة( 12) رقم للمرسوم املرافق
 جاللة إىل لرفعه متهيًدا النواب جملس رئيس إىل وإرساله املذكور، املشروع على النهائية املوافقة -

 .املفدى امللك
 :السادس البند

 الفيدرايل واالحتاد البحرين مملكة حكومة بني االتفاقية على بالتصديق قانون مشروع على النهائي الرأي أخذ
 التهرب ومنع املال ورأس الدخل على بالضرائب يتعلق فيما الضريبي االزدواج إزالة بشأن السويسري

  بها، املرفق والربوتوكول الضريبي والتجنب

 م 2020 لسنة( 14) رقم للمرسوم املرافق
 إىل لرفعه متهيًدا النواب جملس رئيس إىل وإرساله املذكور، املشروع على النهائية املوافقة -

 .املفدى امللك جاللة

 :السابع البند
 قانون من( 1) املادة بتعديل قانون مشروع خبصوص الوطني واألمن والدفاع اخلارجية  الشؤون جلنة تقرير

  العربية، اخلليج لدول التعاون جملس لدول التجارية العالمات( نظام)

 م2020 لسنة( 13) رقم للمرسوم املرافق م،2014 لسنة( 6) رقم بالقانون عليه املوافق
 .املبدأ حيث من املشروع على املوافقة -

 (.األوىل الديباجة، املشروع،: )مسمى اللجنة بتعديلالتالية  املواد ىاملوافقة عل -

 .احلكومة من جاءت كما الثانية املادة ىاملوافقة عل -

 .القادمة اجللسة يف عليه النهائي الرأي يؤخذ أن على جمموعه، يف املشروع على املوافقة -
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 : الثامن البند

 مملكة انضمام على باملوافقة قانون مشروع خبصوص الوطني واألمن والدفاع اخلارجية  الشؤون جلنة تقرير
 املختصة  السلطات بني األطراف متعددة االتفاقية إىل البحرين

 م2020 لسنة( 18) رقم للمرسوم املرافق الصلة، ذات الدول بني التقارير تبادل بشأن 
 .املبدأ حيث من املشروع على املوافقة -

 (.الثانية األوىل، املشروع،: )مسمى احلكومة من جاءت كما التالية املواد ىاملوافقة عل -

 .اللجنة بتعديل الديباجة ىملوافقة علا -

 .جمموعه يف املشروع على املوافقة -

 املوافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي النهائي على املشروع بصفة مستعجلة. -

 لرفعه إىل جاللة امللك املفدى. ااملوافقة النهائية على املشروع، وإرساله إىل رئيس جملس النواب متهيًد -

 

 
 :التاسع البند

 املرافعات قانون من( 327) املادة بتعديل قانون مشروع خبصوص والقانونية التشريعية الشؤون جلنة تقرير
 م،1971 لسنة( 12) رقم بقانون باملرسوم الصادر  والتجارية املدنية

 (النواب جملس من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) 

املوافقة من حيث  بعدمالتمسك بقرار جملس الشورى السابق باملوافقة على توصية اللجنة  -

 .فيه النظر إلعادة النواب جملس إىل وإعادته ،املبدأ

 

 

 

 :العاشر البند
 الرياضية، واألكادمييات املراكز أنشطة تنظيم بشأن بقانون االقرتاح خبصوص الشباب شؤون جلنة تقرير

  الفضالة، خليفة سبيكة: األعضاء  السعادة أصحاب من واملقدم

  املسقطي، حسني وخالد البنمحمد، إمساعيل وبسام

 علي حسن علي حممد. ود الفاضل، عبداهلل جهاد. ود
 

 صيغة يف لوضعه احلكومة إىل وإحالته املذكور، بقانون االقرتاح يف النظر جواز على املوافقة -

 .قانون مشروع
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 :عشر ديااحل البند

 مع اخلربات لتبادل العاملي االجتماع يف مشاركتها حول الفاضل عبداهلل جهاد الدكتورة العضو سعادة تقرير
   األسرية للزراعة العامة والتشريعات السياسات حول الربملانيني

   األسرية، للزراعة العامة السياسة حلقات حول املعياري التدريب برنامج وتطوير

 ( إيفاد) الزراعية للتنمية الدويل والصندوق الفاو منظمة ومشروع

   ،(الفيديو تقنية عرب) األسرية للزراعة املتحدة األمم عقد إطار  يف

 م 2020 نوفمرب 27-26 من الفرتة يف
 .املذكور بالتقرير اجمللس ُأخطر -

 

 

 

 

 

 

 

 الجلسات شؤون قسم: إعداد
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