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 الثالثنيقرارات ونتائج اجللسة 

م41/5/2142  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

د. بهية  اب السعـادة األعضـاء:حكـل من أص ةاعتذر عن عدم حضور الجـلسـ -
شي، سيد حبيب مكي هاشم، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل محمد الج

. ولم يتغيب عن حضور شريف، خليل إبراهيم الذوادي، سيد ضياء يحيى الموسوي
 الجلسة السابقة أحد من األعضاء.

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة )التاسعة والعشرين(، 

 خلاصة بالتعديالت الدستوريةومضبطة اجللسة الثانية ا
 

 تعديل. بالوُأقرت ، )التاسعة والعشرين( الجلسة السابقة على مضبطةصودق  -
بما وُأقرت ، الجلسة الثانية الخاصة بالتعديالت الدستورية على مضبطةصودق  -

 ُأجري عليها من تعديل.
 : الثالث البند     

 ضوين جديدين مبجلس الشورى:م، بتعيني ع2142( لسنة 45تالوة األمر امللكي رقم )
 الفاضل حممد سعادة الدكتور سعيد أمحد عبداهلل حسني، والدكتورة جهاد عبداهلل 

 .المذكوراألمر الملكي  ُتلي -
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 : الرابع البند    
 أداء اليمني الدستورية من قبل كل من: سعادة الدكتور سعيد أمحد عبداهلل حسني،

 الفاضلوسعادة الدكتورة جهاد عبداهلل حممد  

 بأداء اليمين الدستورية. العضوان الجديدان كل على حدة تفضل -
 : اخلامس البند

 الرسائل الواردة                                                    
إضافي في الميزانية  اعتمادمشروع قانون بفتح ُأخطر المجلس بإحالة   - أ

( 22رسوم الملكي رقم )، المرافق للم2102العامة للدولة للسنة المالية 
 ؛ إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. م2102لسنة 

قرار مجلس الشورى  حولقرار مجلس النواب  ُأخطر المجلس بإحالة    _ب
مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم  بخصوص

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  محميتين طبيعيتين
 إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. (؛ابالنو

الموافقة على طلب سعادة السيد عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم رئيس     -ج
لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم 

م بتعديل البند 2100( لسنة 22تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم )
م بشأن 2112( لسنة 01م )( من القانون رق22)هـ( من المادة )
 تنظيم سوق العمل. 

الموافقة على طلب سعادة السيد عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم رئيس   - د
لجنة الخدمات بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم 
تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 



___________________________________________________________________________ 

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

اعي، )المعد في ضوء م بشأن الضمان االجتم2112( لسنة 01)
 االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 : السادس البند
 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون 

 بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات،  4791( لسنة 24رقم )
 م2119( لسنة 57املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 
اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بشأن بعض  الموافقة على توصية -

 مواد المشروع، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.

 
 : السابع البند

 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
 م بشأن التوثيق،4794( لسنة 41رقم ) 

 م2117( لسنة 79) املرافق للمرسوم امللكي رقم 
وإعادته إلى مجلس النواب الختالف المجلسين  الموافقة النهائية على المشروع، -

 عليه.

 

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

 ل ومكافحة غسل األموا م بشأن حظر2114( لسنة 1بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
 م2111( لسنة 51ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(،
 م2114( لسنة 1ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
 م.2144( لسنة 444املرافق للمرسوم امللكي رقم )
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 الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.  -

 : التاسع البند
التقرير التكميلي للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون 

 م، 4791( لسنة 45بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 م 2144( لسنة 447املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حرية التعبري"
 

عليها كما  واإلبقاء ،كما جاءت في المشروع( 021عدم الموافقة على المادة ) -
 النافذ. القانونفي وردت 

 .الموافقة على المشروع في مجموعه -

 .، وإحالتها إلى اللجنة( مكرر21المادة )الموافقة على طلب إعادة المداولة في  -
 

 
 : العاشر البند

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بالتصديق على 
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة أسرتاليا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 م2142( لسنة 27الضريبية، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 

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

 المادة ) الثانية ( كما جاءت من الحكومة.موافقة على ال -
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على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  الموافقة على المشروع في مجموعه، -
 قادمة.الجلسة ال

 

 

 : احلادي عشر البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

 م،2112( لسنة 11أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 م2142( لسنة 14املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 ير المذكور إلى الجلسة القادمة. الموافقة على تأجيل مناقشة التقر -
 

 : الثاني عشر البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

 م،4772( لسنة 1أحكام قانون قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 م2142( لسنة 11رسوم امللكي رقم )املرافق للم 

 لى تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. الموافقة ع -
 

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

 م، 4791( لسنة 45( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )224املادة )
 م2142لسنة ( 11املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -
 من الحكومة: )الديباجة، الثانية(. االمادتين التاليتين كما جاءتالموافقة على  -

 المادة ) األولى ( بتعديل اللجنة.الموافقة على  -
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بعد على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه  الموافقة على المشروع في مجموعه، -
 مرور ساعة.

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

 
 : الرابع عشر البند

 ( 91تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل املادة )
 م، 4797( لسنة 45رقم )من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون 

 واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خالد حسني املسقطي، مجال حممد فخرو، 
 د.ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد اجلشي

 .الجلسة القادمةالمذكور إلى  التقرير مناقشة تأجيل -

 : اخلامس عشر البند
 االقرتاح بإنشاء جلنة نوعية دائمة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص

 مبجلس الشورى مبسمى " جلنة حقوق اإلنسان "، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء:
 الدكتور صالح علي حممد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرمحن حممد مجشري،

 أمحد إبراهيم بهزاد، منرية عيسى بن هندي، محد مبارك النعيمي،
 مبارك، هالة رمزي فايزالدكتورة عائشة سامل 

 .الجلسة القادمةالمذكور إلى  التقرير مناقشة تأجيل -
 : السادس عشر البند

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية 
 الشورى، م جمللس 2144ديسمرب  14يف  للسنة املالية املنتهية

 اإلداريةديوان الرقابة املالية و والتي مت تدقيقها من قبل
 .الجلسة القادمةالمذكور إلى  التقرير مناقشة تأجيل -
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  :في  سعادة الدكتور سعيد أحمد عبداهلل حسينالموافقة على عضوية كل من
جهاد عبداهلل محمد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة الدكتورة 

 في لجنة الخدمات. الفاضل

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 
 ون الجلساتؤإدارة ش                             

 


