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 الثامنةقرارات ونتائج اجللسة 

م82/11/8111  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

كـل مــن أصـحـاب  ةاعــتذر عن عـدم حضـــور الجــلـسـ -
 ـــــضـاء:ــــــــــــــالســـعـادة األعـــــ

د. بهية محمد جواد الجشي، د. صالح علي محمد، خالد حسين المسقطي، 
صادق عبدالكريم الشهابي، إبراهيم محمد بشمي، د. عائشة سالم مبارك، 

 ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة  عبدالرحمن محمد جمشير.
 أحد من األعضاء.

 : الثاني البند
 اجللسة السابقةالتصديق على مضبطة 

 بما ُأجري عليها من تعديل.وُأقرت على المضبطة، صودق  -
 

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين ُأخطر المجلس بإحالة   - أ
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة 
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إلى م؛ 1122( لسنة 73رسوم الملكي رقم )ق للماألوروبية )إفتا(، المراف
 .لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني

( مـن  1مشروع قانون بتعديل الفقرة )د( من البند )ُأخطر المجلس بإحالة   - ب
م بشأن المعـامالت  1111( لسنة 12( من المرسوم بقانون رقم )1المادة )

لجنـة  م؛ إلى 1122( لسنة 22) اإللكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم
 التشريعية والقانونية. الشؤون

 
  قتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم االُأخطر المجلس بإحالة   - ج

م بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية، 1111( لسنة 64بقانون رقم )
إلى لجنة الشؤون  ؛سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض والمقدم من
 .والقانونيةالتشريعية 

 
 : الرابع البند

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بالتصديق 
 على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفني 

 بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وحكومة ماليزيا، 
 م8111( لسنة 74قم )املرافق للمرسوم امللكي ر

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

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

الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد  -
 مرور ساعة.
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ل، وإحالته إلى السمو الملكي الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجا -
 رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 
 

 اخلامس : البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون باملوافقة 
 على القانون )النظام( املوحد املعدل ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية 

 لدول اخلليج العربية،لدول جملس التعاون 
 م8111( لسنة 22رقم )املرافق للمرسوم امللكي  

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 (. الثانيةاألولى، من الحكومة: ) اكما جاءت تينالتالي المادتين الموافقة على -

 (.لثةالثايباجة، د) البتعديل اللجنة: المادتين التاليتين الموافقة على  -
الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد  -

 مرور ساعة.
الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي  -

 رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 
 : السادس البند

مشروع قانون بشأن ية والقانونية خبصوص مواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريع
 م، 8112لسنة  8رقم ستلل،، املرافق للمرسوم امللكي محاية امل

 ومشروع قانون بشأن محاية املستلل،
 ()املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى

، 24، 21، 26، 27، 21، 22)الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة:  -
22 ،21، 11 ،12 ،11 ،17 ،16 ،11.) 
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 ( إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.23) الموافقة على إعادة المادة -
 
 

 : السابع البند
 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون 

 بإنشاء ديوان الرقابة اإلدارية 
 اح بقانون املقدم من جملس الشورى()املعد يف ضوء االقرت

على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى  ة من حيث المبدأعدم الموافق -
إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي 

 رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم. 

 
لي يف بداية اجللسة البيانات التالية:  *

ُ
 ت
  بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.بيان 

 بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهـل الـبالد    بيان بشأن اإلشادة
 المفدى لدى تسلمه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

 مملكة البحرين  بيوم المرأة البحرينية لبشأن احتفا بيان. 
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 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

 ون الجلساتؤإدارة ش                                  
 


