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 عشرةالثانية اجللسة  قرارات ونتائج

م9/2/2102  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

 : األول البند
 تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة السابقة

 أحد من األعضاء.. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة ال يوجد معتذرون -
 : الثاني دالبن

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة
 بما ُأجري عليها من تعديل.وُأقرت على المضبطة، صودق  -

 

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب اآللي،  - أ
، ومشروع قاانون  9002( لسنة 74المرافق للمرسوم الملكي رقم )

ائم الحاسب اآللي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقادم  بشأن جر
من مجلس النواب (؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمان  

 .الوطني
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اقتراح بقانون بإصادار قاانون المرافعاات    ُأخطر المجلس بإحالة  - ب
المدنية والتجارية، والمقدم من ساعاد  السايد  ربااب عبادالنبي     

 ون التشريعية والقانونية.العريض؛ إلى لجنة الشؤ

عرض المجلس االقتراح المقدم من سعاد  العضو دالل جاسم الزايد   -ج 
بشأن التوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية، ألعضاء مجلس الشورى 

  وموظفي األمانة العامة للمجلس.
 

 : الرابع البند
حكومة مملكة  أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بني

 البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات، 
 م2100( لسنة 34املرافق للمرسوم امللكي رقم )

الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء  -
 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 
 : اخلامس البند

روع قانون بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي أخذ الرأي النهائي على مش
ومنع التهرب املايل من ضرائب الدخل وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة البحرين 

 م2100( لسنة 33وحكومة جزيرة مان، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
ء الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزرا -

 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 
 : السادس البند
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أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال 
  م( وامللحقني0991يونيو 22املؤقت )إسطنبول 

(A) و(B1)، ( لسنة 34املرافق للمرسوم امللكي رقم )م2100 
إحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء الموافقة النهائية على المشروع، و -

 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.
 : السابع البند

( لسنة 43تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم بقانون رقم )
 م 2112( لسنة 21م بتعديل بعض أحكام القانون رقم )2101

 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
 

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. التقرير المذكورافقة على إعاد  المو -
 
 

 : الثامن البند
م 2101( لسنة 41التقرير التكميلي للجنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم )

 بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 
 الرياضة واملؤسسات اخلاصة،واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب و

 م0999( لسنة 20الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 

الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير، وذلك إلجراء مزيد من  -
 الدراسة.

 
 : التاسع البند

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بتعديل 
 م 0992( لسنة 04وبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )بعض أحكام قانون العق
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 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(
 

الموافقة على إحالة المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من: لجنة الشؤون  -
 واألمن.التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

 
 
 

 : العاشر البند
الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت  تقرير جلنة

 ملمثلي احلكومة يف جمالس إدارات اهليئات واملؤسسات والشركات واللجان 
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى  -
 لنواب الختالف المجلسين عليه. مجلس ا

 
 : احلادي عشر البند

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة 
 م 2112( لسنة 44إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى عدم الموافقة من  -

إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي 
 رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم. 

 
 : الثاني عشر البند
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تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
 م 2112( لسنة 44مة املدنية الصادر بالقانون رقم )قانون اخلد

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى  -

إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي 
 فضل بالعلم. رئيس مجلس الوزراء للت

 

 
 

 : الثالث عشر البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون 

 م2119ة ( لسن92مؤسسات اإلصالح والتأهيل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 

 .جلسة الحقةالمذكور إلى  التقرير مناقشة تأجيل -
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 ون الجلساتقسم شؤ: إعداد 
 ون الجلساتؤإدارة ش   

 


