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 والعشرين التاسعةقرارات ونتائج اجللسة 

م7/5/2102  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

 رباب  اب السعـادة األعضـاء:حكـل من أص ةاعتذر عن عدم حضور الجـلسـ
خليل إبراهيم  خالد عبدالرسول آل شريف، لنبي العريض، حمد مبارك النعيمي،عبدا

. ولم يتغيب عن هادي أحمد الحلواجيمحمد  لولوة صالح العوضي، الذوادي،
 حضور الجلسة السابقة أحد من األعضاء.

 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

 
  تعديل. بالوُأقرت على المضبطة، صودق 

 

 : الثالث البند     
قة(22، 01استدراك على الصفحتني )

ّ
 ( من مضبطة اجللسة اخلامسة والعشرين )املصد

 
  ( من مضبطة الجلسة الخامسة 62، 31قبول االستدراك على الصفحتين )الموافقة على

( من ) الموافقة 6وذلك بتغيير قرار المجلس بشأن المادة ) ،والعشرين )المصّدقة(
 .( لتعديل المطروح في الجلسةاب ) الموافقة ، إلىجنة (بتعديل الل
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 : الرابع البند    
 الرسائل الواردة

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصـو    ُأخطر المجلس بإحالة  - أ
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقـم  

تجـريم  " م6131( لسـنة  31م الملكي رقم )رسوم، المرافق للم3792( لسنة 31)
الخارجية والدفاع واألمن  إلى لجنة الشؤون ؛"الرشوة واالختالس في القطاع األهلي

 الوطني.

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات األمن العام، بإحالة ُأخطر المجلس  - ب
ارجيـة  الخ إلى لجنة الشـؤون  ؛م3796( لسنة 1الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 والدفاع واألمن الوطني.

 
 

مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات  بإحالة ُأخطر المجلس -ج
 .إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ؛المبنية واألراضي السكنية غير االستثمارية

 

 
سنة ( ل31تعديل بعض أحكام القانون رقم )ببقانون  حااالقترُأخطر المجلس بإحالة  - د

والمقـدم مـن    ،م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة3791
أصحاب السعادة األعضـاء : عبـدالرحمن إبـراهيم عبدالسـالم، عبـدالرحمن      
عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، سيد حبيب 

 مكي هاشم؛ إلى لجنة الخدمات.
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 : اخلامس البند
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون تقرير جلنة

 بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين  
 وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل محاية االستثمارات، 

 م2102( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 د التالية كما جاءت من الحكومة: ) الديباجة، األولى، المواالموافقة على  -
 (. الثانية

بعد على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه  الموافقة على المشروع في مجموعه،  -
 مرور ساعة.

وإحالته إلى السمو الملكي  ،بصفة االستعجال على المشروعالنهائية الموافقة  -
 ه.رئيس الوزراء تمهيًدا لتصديق جاللة الملك علي

 

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

 بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي 
 ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني 

 حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة،
 م2102( لسنة 22املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -



___________________________________________________________________________ 

  22 الجلسة  قرارات ونتائج           ( 4)                         2الدور – 3الفصل  –الشورى 

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

 
بعد على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه  الموافقة على المشروع في مجموعه،  -

 مرور ساعة.
وإحالته إلى السمو الملكي  ،بصفة االستعجال على المشروعئية النهاالموافقة  -

 رئيس الوزراء تمهيًدا لتصديق جاللة الملك عليه.
 

 : السابع البند
التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص قرار جملس النواب 

 حول قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم 
 بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات، 0772( لسنة 20بقانون رقم )

 م2117 ( لسنة57املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 

مكرًرا ( كما جاءت في قرار مجلس  31)  الموافقة على التمسك بالمادة الثالثة -
  الشورى السابق.

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

 
 : الثامن البند

التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل 
 م بشأن التوثيق، 0770( لسنة 02بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 م2117( لسنة 77املرافق للمرسوم امللكي رقم )
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 عديل اللجنة.( بت مكرًرا 3المادة األولى ) الموافقة على  -

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

 : التاسع البند
 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص قرار جملس النواب حول قرار

 مشروع قانون بشأن محاية املستهلك، جملس الشورى خبصوص  
 ومشروع قانون بشأن محاية املستهلك  م،2117( لسنة 2رقم ) املرافق للمرسوم امللكي

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(
 ( كما جاءت في قـرار مجلس النواب األخـير.39المادة )الموافقة على  -
 .على المشروع في مجموعه الموافقة -
بصفة  المشروععلى على أن يؤخذ الرأي النهائي  باالسم نداًء الموافقة -

 .مستعجلة
الملكي رئيس الوزراء  الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو -

 تمهيًدا لتصديق جاللة الملك عليه.
 : العاشر البند

 تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون
 م،2117( لسنة 27) بشأن جرائم احلاسب اآليل املرافق للمرسوم امللكي رقم

 ومشروع قانون بشأن جرائم احلاسب اآليل
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 التقرير المذكور إلى اللجنة، وذلك إلجراء مزيد من الدراسة. إعادةالموافقة على  -
لي يف بداية اجللسة البيان

ُ
 :انالتالي ان* ت

 سامية التي تفضل بها عاهـل الـبالد المفـدى    بيان بشأن اإلشادة بالكلمة ال
 لمناسبة تصديق جاللته على التعديالت الدستورية.
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  بيان بشأن شجب وإدانة العمل اإلرهابي الذي استهدف حياة رجال األمن
 بقرية بني جمرة.

 

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 
 ون الجلساتؤإدارة ش                             

 


