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 العشرين و الثانيةقرارات ونتائج اجللسة 

م91/3/2192  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

د. بهيةة   اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء: -
واد الجشي، د. صالح علي عبدالرحمن، جميلة علي سلمان، عبةدالرحمن  ج

إبراهيم عبدالسالم، عبدالرحمن محمد جمشير، هالة رمزي فايز. ولم يتغيب 
 عن حضور الجلسة السابقة أحد من األعضاء.

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

 ا من تعديل.بما ُأجري عليهوُأقرت على المضبطة، صودق  -
 

 : الثالث البند   
 الرسائل الواردة

النواب بخصةو  قةرار مجلةس    مجلس ُأخطر المجلس بإحالة قرار    - أ
الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مكافآت لممثلةي الحكومةة فةي    
مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان ) المعةد فةي   

ب (؛ إلى لجنة الشةؤون  بقانون المقدم من مجلس النواضوء االقتراح 
 .واالقتصاديةالمالية 
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سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيس لجنة الموافقة على طلب  - ب
بخصو   تقرير اللجنةشؤون المرأة والطفل بشأن تمديد موعد تقديم 

مشروع قانون بشأن حماية األسرة من العنف )المعد في ضوء 
 االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(. 

 
 : الرابع لبندا

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة 
 البحرين وحكومة جزر فارو، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، 

 م2192( لسنة 3املرافق للمرسوم امللكي رقم )
الوزراء الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس  -

 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 

 : اخلامس البند
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة مجهورية فنلندا، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، 

 م2192( لسنة 4املرافق للمرسوم امللكي رقم )
ائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء الموافقة النه -

 تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 : السادس البند
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة 

 البحرين وحكومة جرينلند، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية،
 م2192( لسنة 5م امللكي رقم )املرافق للمرسو 

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

( 55أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
 لس الشور  م بشأن الالئحة الداخلية جمل2112لسنة 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشور (
 

الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب الختالف  -
 المجلسين عليه.

 : الثامن البند
مشروع قانون تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص 

 مملكة البحرين وحكومة مملكة الدمنارك، بالتصديق على اتفاقية بني حكومة
 بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، 
 م2192( لسنة 2املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 الديباجة بتعديل اللجنة.الموافقة على  -
 ولى، الثانية (.المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ) األالموافقة على  -
على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  الموافقة على المشروع في مجموعه،  -

 .الجلسة القادمة
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 : التاسع البند
مشروع قانون تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص 
 يسلندا،آبالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

 بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية،  
 م2192( لسنة 6املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 الديباجة بتعديل اللجنة.الموافقة على  -
 المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: ) األولى، الثانية (.الموافقة على  -
على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  في مجموعه، الموافقة على المشروع  -

 .الجلسة القادمة
 

 : العاشر  البند
 قانونمشروع تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص 

 بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج، 
 بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، 

 م2192( لسنة 7املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ) الديباجة، األولى، الموافقة على  -
 الثانية (.

على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  الموافقة على المشروع في مجموعه،  -
 .الجلسة القادمة
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 : دي عشراحلا البند

مشروع قانون تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص 
 بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد،

 بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية،  
 م2192( لسنة 8املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ) الديباجة، األولى، الموافقة على  -
 الثانية (.

على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  الموافقة على المشروع في مجموعه،  -
 .الجلسة القادمة

 
 : الثاني عشر البند

قانون تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم ب
 م بشأن محاية اآلثار 9115( لسنة 99رقم )

 )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 

 ل بالعلم. رئيس مجلس الوزراء للتفض

 
 
 



___________________________________________________________________________ 

  22 الجلسة  قرارات ونتائج                         ( 6)                         2الدور – 3الفصل  –الشورى 

 : الثالث عشر البند
تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص مشروع قانون بشأن الدين العام 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير، وذلك إلجراء مزيد من  -

 الدراسة.
 

 : الرابع عشر البند
قرير وفد  الشعبة الربملانية ململكة البحرين خبصوص املشاركة يف اجتماع املؤمتر ت

 -الدويل بشأن " دور املرأة يف جمتمعات إسالمية متغرية "، املنعقد يف إسطنبول
 م2199ديسمرب  24 – 22اجلمهورية الرتكية، خالل الفرتة من 

 تقرير المذكور.الُأخطر المجلس ب -

 

 
 : اخلامس عشر البند

تقرير جلنة الرقابة املالية اخلاص حبسابات احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
  –يف طهران  واجملتمعةم، 2199التعاون اإلسالمي للسنة املالية 

 م2192يناير  98 – 94اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية، خالل الفرتة من 

 تقرير المذكور.الُأخطر المجلس ب -

 

 

 
 
 

 الجلساتقسم شؤون : إعداد 
 ون الجلساتؤإدارة ش


