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 عشرة التاسعةقرارات ونتائج اجللسة 

م72/7/7107  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

 أحد من األعضاء.ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة  .ال يوجد معتذرون -
 

 : الثاني بندال
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

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

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قااوون بتعاديل بعاح أح اام المرساوم       - أ
م بشانن حرار وم اةحاة  سال األماوال      1122( لسوة 4بقاوون رقم )

م )المعاد  1112( لساوة  44إلرهاب والمعادل بالقااوون رقام )   وتمويل ا
ةي ضوء االقتراح بقااوون المقادم مان مجلاس الشاورم(، ومشاروع       

م 1122( لساوة  4قاوون بتعديل بعح أح اام المرساوم بقااوون رقام )    
بشنن حرار وم اةحاة  سال األماوال وتمويال اإلرهااب، المراةاق        

لجوااة الشاا ون م؛ إلااى 1122( لسااوة 222للمرسااوم المل ااي رقاام )
 الخارجية والدةاع واألمن الوطوي. 
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ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قاوون بالمواةقة على اوضمام ممل ة البحرين  - ب
إلى اتفاقية بشنن التجارة الدولية ةي األوواع المهددة باالوقراح من 

( لسوة 12مجموعات الحيوان والوباتات البرية، المراةق للمرسوم رقم )
 .الش ون الخارجية والدةاع واألمن الوطوي إلى لجوة؛ م1122

 

مشروع قاوون بشنن توريم عملية استخراج الرمال خطر المجلس بإحالة ُأ  - ج
 ح بقاوون المقدم من مجلس الوواب(؛البحرية وبيعها )المعد ةي ضوء االقترا

  .إلى لجوة المراةق العامة والبيئة

 

( 11أح ام القاوون رقم )ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قاوون بتعديل بعح  -د
إلى لجوة  ية حقوق الم لف والحقوق المجاورة؛م بشنن حما1112لسوة 

 .الش ون التشريعية والقاوووية
 برةحقرار مجلس الشورم  علىمجلس الوواب  بمواةقة ُأخطر المجلس -ها 

مشروع قاوون بتعديل البود )د( من المادة األولى من المرسوم بقاوون رقم 
)المعد  من حيث المبدأ م بتحديد األسعار والرقابة عليها2174( لسوة 21)

وإخطار الح ومة ؛ ةي ضوء االقتراح بقاوون المقدم من مجلس الوواب(
 بذلك.

 
قاوون الاقتراح بقاوون بشنن تعديل المادة الثالثة من ُأخطر المجلس بإحالة   - و

ي م بتعديل بعح أح ام قاوون التنمين االجتماع1112( لسوة 41رقم )
م، والمقدم من أصحاب 2172( لسوة 14الصادر بالمرسوم بقاوون رقم )
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السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك 
  .إلى لجوة الخدمات ؛الح العوضيالوعيمي، جمعة محمد ال عبي، لولوة ص

 

ن اقتراح بقاوون بشنن األحداث الجاوحين والمعّرضيُأخطر المجلس بإحالة  - ز
لالوحراف، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الد تورة بهية جواد 
الجشي، الد تورة ودم عباس حفار، سيد حبيب م ي هاشم، جميلة علي 

 إلى لجوة ش ون المرأة والطفل. سلمان؛ 

 
 

 : الرابع البند
 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون 

 نون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية،بتعديل بعض أحكام قا
 م0991( لسنة 01الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 

 بقانون املقدم من جملس الشورى( )املعد يف ضوء االقرتاح 
 المشروع.المواةقة من حيث المبدأ على  -
 (.242، 231المادتين التاليتين  ما جاءتا من الح ومة: ) المواةقة على -

 (.الثاوية، 244، 241، 231 )مواد التالية بتعديل اللجوة:المواةقة على ال -

إلى اللجوة لمزيد من الدراسة: المادتين التاليتين المواةقة على إعادة  -
(237 ،241.) 
 (.234المواةقة على حذف المادة ) -

  بالتعديل المطروح ةي الجلسة.المواةقة على الديباجة  -

إلى حين االوتهاء  ادة األولىديباجة الم علىإرجاء التصويت المواةقة على  -
 مواد المشروع. مواقشةمن 
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ديباجة المشروع بعد ما تم التصويت  إحالة موضوع إم اوية إعادة مواقشة -
 عليها؛ إلى هيئة المستشارين القاووويين.

 
 : اخلامس البند

 التقرير التكميلي للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 م،0921( لسنة 01الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 
 م، 7101( لسنة 01املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 )جتريم الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(
، 413، 411، 421: )الح ومةالمواةقة على المواد التالية  ما جاءت من  -

 اوية(.الث، 414
   414 ،411، 412، 421، 427المواةقة على المواد التالية بتعديل اللجوة: )  -

412 ،417.) 
على أن ي خذ الرأي الوهائي عليه ةي  المواةقة على المشروع ةي مجموعه، -

 الجلسة القادمة.

 

 : السادس البند
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

م بشأن الالئحة الداخلية جمللس 7117( لسنة 11حكام املرسوم بقانون رقم )أ
 الشورى)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 المشروع.المواةقة من حيث المبدأ على  -

  ما جاءتا من الح ومة: )الديباجة، الثالثة(. المادتين التاليتين المواةقة على -

 ة الثاوية بالتعديل المطروح ةي الجلسة.المواةقة على الماد -
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ى والتي : ) األولعلى إعادة المواد التالية إلى اللجوة لمزيد من الدراسةالمواةقة  -
 (.13، 24 :المادتانتحتها  توضوي

 
 

 : السابع البند
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بإنشاء جملس أعلى لألمن االجتماعي 

 بقانون املقدم من جملس النواب( )املعد يف ضوء االقرتاح
 

عدم المواةقة من حيث المبدأ على المشروع المذ ور، بالتواةق مع ما اوتهى  -
إليه مجلس الوواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو المل ي 

 رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم. 

 
 : الثامن البند

 ن تنظيم العمل الفني تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بشأ
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 
عدم المواةقة من حيث المبدأ على المشروع المذ ور، بالتواةق مع ما اوتهى  -

إليه مجلس الوواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو المل ي 
 رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم. 

 
 : التاسع البند

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة املشرتكة العليا للطوارئ 
 بني غرفة جتارة وصناعة البحرين وجملسي الشورى والنواب خبصوص

 تنشيط الوضع االقتصادي ومعاجلة األزمة املالية التي تعرضت هلا اململكة 
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 .جلسة الحقةالمذ ور إلى  التقرير مواقشة تنجيل -

 
 
 

 : العاشر البند
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح بإنشاء جلنة نوعية دائمة 
مبجلس الشورى مبسمى " جلنة حقوق اإلنسان "، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

 الدكتور صالح علي حممد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرمحن حممد مجشري، 
 اد، منرية عيسى بن هندي، محد مبارك النعيمي، أمحد إبراهيم بهز

 الدكتورة عائشة سامل مبارك، هالة رمزي فايز

 .جلسة الحقةالمذ ور إلى  التقرير مواقشة تنجيل -

 
 : احلادي عشر البند

 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح بإنشاء جلنة
 شؤون الشباب "، نوعية دائمة مبجلس الشورى مبسمى " جلنة  

 واملقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي
 

 .جلسة الحقةالمذ ور إلى  التقرير مواقشة تنجيل -

 
 

لي يف بداية اجللسة البيان التايل:
ُ
 * ت

  الحادث الم سف الذي راحت ضحيته ست ةتيات بحريويات.بيان بشنن 
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 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

 ون الجلساتؤإدارة ش                             
 


