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 والعشرين الثامنةقرارات ونتائج اجللسة 

م03/4/2302  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 -
سم الزايد، جهاد حسن بوكمال، محمد سيف المسلم، د. ناصر حميد دالل جا 

 . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من األعضاء.المبارك
 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة

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

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين  ُأخطر المجلس بإحالة  - أ
وحكومة استراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم 

  .إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني؛ م.9109( لسنة 92الملكي رقم )
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون رقـم    مشروعُأخطر المجلس بإحالة  - ب

 .الخدماتإلى لجنة  ؛م بشأن التأمين ضد التعطل9112( لسنة 87)
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الشـي  خالـد بـن خليفـة  ل      الدكتورسعادة العضو  ُأخطر المجلس برسالة - ج
 بشـأن  خليفة رئيس لجنة الشـؤون الخارجيـة والـدفاع واألمـن الـوطني     

ـ   نتائج  الشـؤون الخارجيـة والـدفاع    ة انتخاب رئيس ونائـب رئـيس للجن
 .واألمن الوطني

 علـي عبـد الرضـا العصـفور بشـأن      سعادة العضـو  طلب الموافقة على  - د
 عضـوية  لجنـة الشـؤون التشـريعية والقانونيـة إلـى      عضوية االنتقال من

 .لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني
 : الرابع البند

يل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعد
 م0991( لسنة 04املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ح بقانون املقدم من جملس الشورى()املعد يف ضوء االقرتا 
وإعادته إلى مجلس النواب الختالف المذكور، مشروع العلى الموافقة النهائية  -

 المجلسين عليه.

 : اخلامس البند
 الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية املنازعات،  أخذ

 م2336( لسنة 61املرافق للمرسوم امللكي رقم )
بشأن بعض  الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق -

 ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.مواد المشروع
 : السادس البند

 لرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون العمل يف القطاع األهلي،أخذ ا
 م2331( لسنة 44املرافق للمرسوم امللكي رقم )

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



___________________________________________________________________________ 

  22 الجلسة  قرارات ونتائج           ( 3)                         2الدور – 3الفصل  –الشورى 

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

 م، 0991( لسنة 04بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 م2300( لسنة 009املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 "إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حرية التعبري" 
 المشروع.بدأ على الموافقة من حيث الم -
 المادة مقدمةالمواد التالية كما جاءت من الحكومة: )الديباجة، الموافقة على  -

 األولى،  الرابعة(.

  ( إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.027إعادة المادة ) الموافقة على -
 فقرة أولى، الثانية(.022المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ) الموافقة على -

 المادة الثالثة بالتعديل المطروح في الجلسة. الموافقة على -

 : الثامن البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بتعديل 

 م،0991( لسنة 04بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 م. 2302( لسنة 0املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 عمال الوظيفة العامة، واجلرائم املخلة بسري العدالة""إساءة است
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -
 المادة مقدمةالمواد التالية كما جاءت من الحكومة: )الديباجة، الموافقة على  -

 األولى، الثانية(.

 (.939، 917المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ) الموافقة على -

  سـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة .الموافقة نداًء باال -

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

 تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون 
 م،2339( لسنة 49اسب اآليل املرافق للمرسوم امللكي رقم )بشأن جرائم احل

 ومشروع قانون بشأن جرائم احلاسب اآليل
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 
 .جلسة الحقةالمذكور إلى  التقرير مناقشة تأجيل -

 
 

 

 

لي يف بداية اجللسة البيان التايل:  *
ُ
 ت

 

 ل العالمي.بيان بمناسبة يوم العما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 
 ون الجلساتؤإدارة ش                             
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