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 الثالثةقرارات ونتائج اجللسة 

م71/71/1177  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

 

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

اب ـحـن أصــل مـك ةـسـلــور الجـــدم حضـتذر عن عــاع -
 اء:ـضـــــــــــادة األعـعـــالس
، جميلة علي سلمان، خالد عبدالرسول آل شريف، محمدد. صالح علي  

ولم يتغيب عن  .فايزعائشة سالم مبارك، هالة رمزي سميرة إبراهيم رجب، د. 
 أحد من األعضاء.حضور الجلسة السابقة 

 
 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطتي اجللستني األوىل )اإلجرائية( والثانية

بما ُأجري عليها من ، وُأقرت )اإلجرائية( على مضبطة الجلسة األولىدق صو -
 تعديل.

 بال تعديل.، وُأقرت الثانيةعلى مضبطة الجلسة صودق  -
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 : الثالث البند
 الرسائل الواردة                                                  

يفة بن سـلمان  ُأخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي األمير خل - أ
( لسنة 53آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم )

م بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم 1122
 م. 1111( لسنة 55بقانون رقم )

ُأخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سـلمان   - ب
( لسنة 53بشأن المرسوم بقانون رقم ) آل خليفة رئيس الوزراء الموقر

م بشأن ضوابط استحقاق رواتـب ومزايـا مـو في الهيئـات     1122
 ( من الدستور. 53والمؤسسات الحكومية، وذلك استنادًا إلى المادة )

ُأخطر المجلس بإحالة اقتراح مقدم من ثمانية أعضاء، وهم أصحاب  - ج
ذوادي، السعادة: الدكتور صالح علي محمد، خليل إبراهيم ال

عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، 
حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز، 

إلى  بشأن إنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس " لجنة حقوق اإلنسان "؛
 .الشؤون التشريعية والقانونيةلجنة 

 : الرابع البند
 تصادية بشأن املرسوم بقانون شؤون املالية واالقتقرير جلنة ال

 ل بعض أحكام املرسوم بقانون م بتعدي1171( لسنة 21)رقم 
 م بإصدار سندات التنمية7711( لسنة 72)رقم 

 بصفة مستعجلة. مرسومالالموافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي النهائي على  -
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 تم إعالم الحكومة بذلك.النهائية على المرسوم بقانون، على أن يالموافقة  -
 

 : اخلامس البند
م 1112( لسنة 11)تصادية بشأن املرسوم بقانون رقم تقرير جلنة الشؤون املالية واالق

 بالتصديق على اتفاقية قرض بني مملكة البحرين وحكومة دولة قطر
 بصفة مستعجلة. مرسومالالموافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي النهائي على  -

 لنهائية على المرسوم بقانون، على أن يتم إعالم الحكومة بذلك.االموافقة  -
 : السادس البند

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون 
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن جتنب 

 الدخل، االزدواج الضريبي، ومنع التهرب املايل من ضرائب 
 م1171( لسنة 97املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

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

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

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

بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب 
  بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس املال،

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سيشل، 
 م1171( لسنة 41املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ) الديباجة، األولى، الثانية (. الموافقة على -
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على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  الموافقة على المشروع في مجموعه، -
 الجلسة القادمة.

 
 : الثامن البند

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون 
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن جتنب 

 االزدواج الضريبي، ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، 
 م1171( لسنة 22املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المشروع.يث المبدأ على الموافقة من ح -

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

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

 

 
 : التاسع البند
 مشروع قانون  واألمن الوطني خبصوصتقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

 بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املتحدة 
 لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن جتنب االزدواج الضريبي، 

 ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل واألرباح الرأمسالية،
 م1171( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

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

على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  الموافقة على المشروع في مجموعه، -
 الجلسة القادمة.
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 : العاشر البند
من الوطني خبصوص مشروع قانون تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واأل

بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة 
 املكسيكية بشأن جتنب االزدواج الضريبي، ومنع التهرب املايل فيما يتعلق 

 بالضرائب املفروضة على الدخل، والربوتوكول املرفق بها، 
 م1177( لسنة 7املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

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

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

 

 
 : احلادي عشر البند

التصديق واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون دفاع تقرير جلنة الشؤون اخلارجية وال
على بروتوكول تعديل االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن جتنب 

 االزدواج الضريبي، ومنع التهرب املايل من الضرائب على الدخل، 
 م1177( لسنة 71ملرافق للمرسوم امللكي رقم )ا

 

 مشروع.الالموافقة من حيث المبدأ على  -

 المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ) الديباجة، األولى، الثانية (. الموافقة على -
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على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  الموافقة على المشروع في مجموعه، -
 الجلسة القادمة.

 
 
 

 : الثاني عشر البند
 يل تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين خبصوص زيارة صاحب املعا

 السيد خليفة بن أمحد الظهراني رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية 
 م1177مايو  79 – 77خالل الفرتة من املرافق جلمهورية تركيا، والوفد 

 التعليق على التقرير المذكور.تم  -
 

 : الثالث عشر البند
 ال الدورة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف أعم

 ( لالحتاد الربملاني الدويل واالجتماعات ذات الصلة، 714الرابعة والعشرين بعد املائة )
 م1177أبريل  11 – 72املنعقدة يف مجهورية بنما، خالل الفرتة من 

 التعليق على التقرير المذكور.تم  -
 
 

 : الرابع عشر البند 
 أن املشاركة يف اجتماع تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بش

 اللجنة الدائمة املعنية بالشؤون السياسية للجمعية الربملانية اآلسيوية، 
 م1177يوليو 1 – 4الفرتة من  خالل -مجهورية كوريا اجلنوبية  -واملنعقد يف سيؤول 

 التعليق على التقرير المذكور.تم  -
 
 



___________________________________________________________________________ 

  3 الجلسة  ونتائج قرارات           ( 7)                         2الدور – 3الفصل  –الشورى 

 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


