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 عشرة الثالثةقرارات ونتائج اجللسة 

م61/6/2162  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 -
سيد حبيب مكي هاشم، محمد  اء:ـضـــــــــــادة األعـعـــالس

 أحد من األعضاء.ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة  .حسن باقر رضي
 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

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

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

م بتعديل بعض أحكام 1133( لسنة 13المرسوم بقانون رقم )إحالة ُأخطر المجلس ب - أ
م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1133( لسنة 9القانون رقم )

إلى لجنة الشؤون المالية م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية؛ 1131و 1133
 واالقتصادية. 
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قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي مشروع ُأخطر المجلس بإحالة  -ب 
إلى لجنة الشؤون  ؛بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

 
خطر المجلس بإحالة تقرير تنشـيط الوضـا االقتصـادي ومعالجـة األزمـة      ُأ  - ج

 المالية واالقتصادية. المالية التي تعرضت لها المملكة؛ إلى لجنة الشؤون

 
 
 

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

االنضمام إىل اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد 
 ، الدولية خطرة متداولة يف التجارة ةكيميائية ومبيدات آفات معين

 م2166( لسنة 16املرافق 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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 : اخلامس لبندا
مشروع قانون بالتصديق تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص 

وحكومة  على اتفاقية النقل البحري لألغراض التجارية بني حكومة مملكة البحرين
 م2166( لسنة 611املرافق للمرسوم امللكي رقم ) ،مجهورية تركيا

 .المشروعالموافقة 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.

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

على اتفاقية التعاون يف جمال املالحة التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة 
 م2166( لسنة 611، املرافق للمرسوم امللكي رقم )املغربية

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -

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

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

 : السابع البند
مشروع قانون بشأن التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص 

 م، 2116( لسنة 2محاية املستهلك، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 انون بشأن محاية املستهلك ومشروع ق

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(
 المطروح في الجلسة. بالتعديل( 31المادة ) الموافقة على -

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



___________________________________________________________________________ 

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

 : الثامن البند
الطفل إصدار قانون املرأة والطفل خبصوص مشروع قانون ب التقرير التكميلي للجنة شؤون

 )املعد يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب(
(، المستحدثة 31الموافقة على المواد التالية كما جاءت من اللجنة ) المستحدثة ) -

 (.311( ، المستحدثة)311)
، 31ي الجلسة: ) مستحدثة الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح ف -

 .(31من المادة )( 3، البند )31مستحدثة 

 (: 31) المستحدثة المادةالبنود التالية من  الموافقة على -
 (1 ،1 ،1 ،1 .) 

 (.31)في المادة المستحدثة  (1)الموافقة على إضافة بند جديد يكون رقمه  -

 ( في مجموعها.31الموافقة على المادة المستحدثة ) -

 على حذف الباب الثامن بأكمله من المشروع. الموافقة -

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

 

 

لي يف بداية اجللسة البيان التايل:
ُ
 * ت

  بشأن اإلشادة بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البالد بيان
ن التعديالت الدستورية لمجلسي الشورى المفدى لمناسبة إحالته لعدد م

 .والنواب

 
 

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 
 ون الجلساتؤإدارة ش   
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