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 التاسعةقرارات ونتائج اجللسة 

م21/21/1122  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

  اب السعـادة األعضـاء:حكـل من أص ةاعتذر عن عدم حضور الجـلسـ -
الشهابي، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف،  صادق عبدالكريم

أحد من ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة سيد ضياء يحيى الموسوي. 
 األعضاء.

 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

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

 : الثالث البند     
 الواردةالرسائل 

م بإنشاء 1322( لسنة 03المرسوم بقانون رقم )ُأخطر المجلس بإحالة  - أ
 التشريعية والقانونية. ؛ إلى لجنة الشؤونصندوق وطني لتعويض المتضررين

 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب االزدواج  ُأخطر المجلس بإحالة - ب
س المال بين الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأ

وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم  حكومة مملكة البحرين
 الخارجية والدفاع واألمن الوطني. إلى لجنة الشؤون ؛م1322( لسنة 44)



___________________________________________________________________________ 

  9 لسة الج قرارات ونتائج                             ( 2)                         2الدور – 3الفصل  –الشورى 

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بـين حكومـة    ُأخطر المجلس بإحالة -ج 
مايـة االسـتامارات،   نستان بشأن تشـجيع وح امملكة البحرين وحكومة تركم

؛ إلـى لجنـة الشـؤون    م1322( لسـنة  40المرافق للمرسوم الملكي رقم )
 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

 
 

مشروع قانون بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية  ُأخطر المجلس بإحالة - د
، المرافق B1و  A( والملحقين 2993يونيو  12سطنبول إاإلدخال المؤقت  )

إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع  ؛م1322( لسنة 44الملكي رقم ) للمرسوم
 .واألمن الوطني

 

 
 : الرابع البند

م 1121( لسنة 93تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص املرسوم بقانون رقم )
 م،1121بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 

 هذا االعتماد واالقرتاض لتغطية 

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. المذكور التقرير الموافقة على إعادة -
 

 

 : اخلامس البند
 م بتعديل 1121( لسنة 01تقرير جلنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم )

 بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة 
 اب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، العاملة يف ميدان الشب

 م2393( لسنة 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. المذكور التقرير الموافقة على إعادة -
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 السادس : البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بشأن إقامة 

 ل جملس التعاون لدول اخلليج العربية منطقة جتارية حرة بني دو
 )إفتا(،  األوروبيةودول رابطة التجارة احلرة 
 م1122( لسنة 93املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

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

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

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

 

 السابع : البند
قانون باملوافقة على تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع 

االنضمام إىل معاهدة بودابست بشأن االعرتاف الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض 
 اإلجراءات اخلاصة بالرباءات، 

 م1113( لسنة 20املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

المواد التالية بتعديل اللجنة: )مسمى المشروع، الديباجة، األولى،  الموافقة على -
 الاانية(.

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

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

 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون 
 ( 1( من املادة )1بتعديل الفقرة )د( من البند )

 بشأن املعامالت اإللكرتونية، م 1111( لسنة 19من املرسوم بقانون رقم )
 م1122( لسنة 92املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 
 المشروع.حيث المبدأ على الموافقة من  -

 : )الديباجة، األولى،جاءت من الحكومةالمواد التالية كما  الموافقة على -
 الاانية(. 

 بصفة مستعجلة. المشروعالموافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي النهائي على  -

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

 
 

 التاسع : البند
 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي املوحد للدولة 

 فيذ امليزانية وتقرير أداء تن م1110ديسمرب   92للسنة املالية املنتهية يف 
 م، والذي أعدته وزارة املالية بعد اعتماد ديوان الرقابة 1110للسنة املالية 

 م1110ديسمرب  92بيانات احلساب اخلتامي للدولة للسنة املالية املنتهية يف ل
 

 الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي المذكور. -
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 العاشر : البند
 تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون 

 م، 2331( لسنة 20املرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر ب
 م، "جتريم الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي"1121( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

 (.األولىمقدمة المادة الديباجة،  من الحكومة: ) يلي كما جاءما  الموافقة على -

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. (424)دة الما الموافقة على إعادة -
   (.424مواد في جلسة الحقة ابتداًء من المادة )المواصلة مناقشة بقية 

 
 احلادي عشر : البند

 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة 
 م 2391( لسنة 11ن رقم )( مكررًا إىل قانون احملاماة الصادر باملرسوم بقانو9برقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
 .الحقةالمذكور إلى جلسة  التقريرتأجيل مناقشة  -

 
 الثاني عشر : البند

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية للسنة املالية 
 م جمللس الشورى1121لرقابة النظامية للعام م، ومالحظات ا1121ديسمرب  92املنتهية يف 

 .الحقةالمذكور إلى جلسة  التقريرتأجيل مناقشة  -
 

لي يف بداية اجللسة 
ُ
 البيان التايل:* ت

  حضرة صاحب الجاللة  بعيد جلوسبيان بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين
 الملك المفدى والعيد الوطني المجيد. 

 
 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

 ون الجلساتؤإدارة ش                            


