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 العشرين و الثالثةقرارات ونتائج اجللسة 

م62/3/6106  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

  اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل  نلن حالحال السل ادع اءعضلا        -
 جهاد حسن م الزايد، د. االح علي نحند، إبراهيم نحند بشني، دال  جاس

بوكنا ، عبد الجلي  عبداهلل ال ويناتي، فؤاد ححند الحاجي، لوللوع الال    
 . ولم يتغيل عن حضور الجلسة السابقة ححد نن اءعضا .ال وضي

 
 : الثاني البند

 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة
 بنا ُحجري عليها نن ت دي . وُحقرتعلى النضبطة، اودق  -

 

 : الثالث البند   
 الرسائل الواردة

  نجلس النلوال بخالوق قلرار نجللس     ُحخطر النجلس بإحالة قرار
نشروع قانون بإادار قانون ال ن  في القطاع اءهللي  الشورى حو  

 إلى لجنة الخدنات. ؛م6002لسنة  54النرافق للنرسوم النلكي رقم 
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 : الرابع البند
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة لرأي النهائي على أخذ ا

البحرين وحكومة مملكة الدمنارك، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، 
 م6106( لسنة 6املرافق للمرسوم امللكي رقم )

النوافقة النهائية على النشروع، وإعادته إلى نجلس النوال الختالف  -
 ه.النجلسين علي

 : اخلامس البند
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة أخذ الرأي النهائي على 

 يسلندا، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، آالبحرين وحكومة 
 م6106( لسنة 2املرافق للمرسوم امللكي رقم )

يس الوزرا  النوافقة النهائية على النشروع، وإحالته إلى السنو النلكي رئ -
 تنهيدًا لتاديق جاللة النلك عليه.

 : السادس البند
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة  قانونمشروع أخذ الرأي النهائي على 

 البحرين وحكومة النرويج، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، 
 م6106( لسنة 7املرافق للمرسوم امللكي رقم )

على النشروع، وإحالته إلى السنو النلكي رئيس الوزرا   النوافقة النهائية -
 تنهيدًا لتاديق جاللة النلك عليه.

 : السابع البند
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة أخذ الرأي النهائي على 

 البحرين وحكومة مملكة السويد، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية،
 م6106( لسنة 8وم امللكي رقم )املرافق للمرس 

النوافقة النهائية على النشروع، وإحالته إلى السنو النلكي رئيس الوزرا   -
 تنهيدًا لتاديق جاللة النلك عليه.
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 : الثامن البند
م بتعديل بعض 6100( لسنة 33تقرير جلنة اخلدمات خبصوص املرسوم بقانون رقم )

 م6116( لسنة 33ملرسوم بقانون رقم )أحكام قانون النقابات العمالية الصادر با
 عالم الحكونة بذلك.إالنوافقة  النهائية على النرسوم، على حن يتم  -

 

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

اع املهددة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية بشأن التجارة الدولية يف األنو
 باالنقراض من جمموعات احليوان والنباتات الربية،

 م6100( لسنة 10املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 النشروع.النوافقة نن حيث النبدح على  -

نسنى النشروع، الديباجة،   ) النواد التالية بت دي  اللجنةالنوافقة على  -
 (.اءولى

 النادع الثانية كنا جا ت نن الحكونة.النوافقة على  -
على حن يؤخذ الرحي النهائي عليه في  النوافقة على النشروع في نجنوعه،  -

 .الجلسة القادنة
 : العاشر  البند

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون 
 ية والتجاريةبتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدن

 م 0112( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم ) الصادر 
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 ( بت دي  اللجنة.731النادع )النوافقة على  -
 ( إلى اللجنة لنزيد نن الدراسة.751النوافقة على إعادع النادع )  -
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 : احلادي عشر البند
ريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض تقرير جلنة الشؤون التش

 م بشأن التوثيق0170( لسنة 01أحكام املرسوم بقانون رقم )
 

 النشروع.النوافقة نن حيث النبدح على  -

 النوافقة على الديباجة بت دي  اللجنة. -

 إعادع النادع اءولى إلى اللجنة لنزيد نن الدراسة.النوافقة على  -
 الثانية بالت دي  النطروح في الجلسة.النوافقة على النادع  -
 .  )الثالثة، الراب ة(نن الحكونة اكنا جا تالنادتين التاليتين النوافقة على  -

 
 : الثاني عشر البند

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون باعتبار منطقتي
 فشت اجلارم وفشت العظم حمميتني طبيعيتني  

 رتاح بقانون املقدم من جملس النواب()املعد يف ضوء االق
رفض النشروع نن حيث النبدح، وإعادته إلى نجلس النوال النوافقة على  -

 الختالف النجلسين عليه.
 : الثالث عشر البند

 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص قرار جملس النواب حول
 ة لتسوية املنازعات،قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن الوساط 

 م6118( لسنة 82املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 

 .جلسة الحقةالنذكور إلى  التقرير نناقشة تأجي  -
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 : الرابع عشر البند
 تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل املادة الثالثة من القانون

 االجتماعي م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمني6112( لسنة 11رقم )
م، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 0172( لسنة 61الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 دالل جاسم الزايد، حممد سيف املسلم، محد مبارك النعيمي،
 مجعة حممد الكعبي، لولوة صاحل العوضي

 
 .جلسة الحقةالنذكور إلى  التقرير نناقشة تأجي  -

 
 
 

لي يف بداية اجللسة البيا
ُ
 ن التايل:* ت

  بشأن اإلشادع بالخطال النلكي الساني الذي تفض  به عاه  البالد بيان
النفدى لنناسبة إحالته ل دد نن الت ديالت الدستورية لنجلسي الشورى 

 والنوال.

 
 
 
 
 
 
 

 قسم شؤون الجلسات  إعداد 
 ون الجلساتؤإدارة ش


