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 حلادية والثالثنياقرارات ونتائج اجللسة 

م12/5/1121  ثنني اال     

 الثالثالفصل التشريعي  –الثانياالنعقاد العادي  دور
 

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

جمال  اب السعـادة األعضـاء:حكـل من أص ةاعتذر عن عدم حضور الجـلسـ -
حمد خالد حسين المسقطي، جميلة علي سلمان،  مد فخرو، دالل جاسم الزايد،مح

مبارك النعيمي، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، خليل إبراهيم 
. ولم يتغيب فايزهالة رمزي الذوادي، سعود عبدالعزيز كانو، د. ندى عباس حفاظ، 

 عن حضور الجلسة السابقة أحد من األعضاء.
 

 : الثاني البند
 التصديق على مضبطة اجللسة السابقة 

 

 .تعديل بما ُأجري عليها منوُأقرت على المضبطة، صودق  -
 

 : الثالث البند     
 م  بفض دور االنعقاد العادي الثاني1121( لسنة 21تالوة األمر امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث جمللسي الشورى والنواب 
 

 لكي المذكور.ُتلي األمر الم -
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 : الرابع البند    
 الرسائل الواردة

رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزيـر شـؤون   ُأخطر المجلس ب   - أ
مجلسي الشورى والنواب، المرفق بها رسالة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبداهلل 

جـراء  المتضمنة طلـب إ وآل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
( من مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام قـانون   861مداولة ثانية بشأن المادة )

م، المرافـق للمرسـوم   8796( لسنة 81العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
م " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق فـي حريـة   1188( لسنة 887الملكي رقم )

الشـؤون  لتقرير التكميلي للجنـة  على أن تتم إعادة المداولة عند عرض ا التعبير".
 بشأن المشروع المذكور. الخارجية والدفاع واألمن الوطني

م بتعديل بعض 1188( لسنة 17مرسوم بقانون رقم )البإحالة ُأخطر المجلس    - ب
لجنة  م بإصدار سندات التنمية؛ إلى8799( لسنة 81أحكام المرسوم بقانون رقم )
 الشؤون المالية واالقتصادية. 

قانون بشأن زيادة الرواتب واألجور في القطاع بمشروع البإحالة ُأخطر المجلس    -ج 
إلى لجنـة  الحكومي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(؛ 

 الشؤون المالية واالقتصادية.
قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات     بمشروع البإحالة ُأخطر المجلس  -د

شأن جرائم القتل واإلخالل بالحيـاء  بم " 8796( لسنة 81م رقم )الصادر بالمرسو
واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشـاء األسـرار   
والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني " )المعد فـي  

نة الشـؤون الخارجيـة   )إلى لجضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(؛ 
 والدفاع واألمن الوطني. 
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 اخلامس : البند

 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 
 وحكومة أسرتاليا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية، 

 م1121( لسنة 12املرافق للمرسوم امللكي رقم )

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

 السادس : البند
مواصلة مناقشة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل  م بشأن حظر ومكافحة غسل1112( لسنة 4أحكام املرسوم بقانون رقم )
 م1112( لسنة 54بالقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(،
 م1112( لسنة 4ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
 م1122لسنة  (222املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المذكور إلى دور االنعقاد القادم. التقريرالموافقة على تأجيل  -
 السابع : البند

 التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص 
 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوناملادة الثانية ) املعادة للمداولة ( من 

 م، 2212( لسنة 25رسوم بقانون رقم )العقوبات الصادر بامل 
 م 1122( لسنة 222املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 " إذاعة ونشر أخبار كاذبة، واحلق يف حرية التعبري"

 المادة ) الثانية ( بتعديل اللجنة.موافقة على ال -

  رسالة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبداهلل آل خليفة وزير العدل والشؤون
 :(861المتضمنة طلب إجراء مداولة ثانية بشأن المادة )واإلسالمية واألوقاف، 

 .دون تعديل الحكومة في مشروع( كما جاءت  861المادة ) موافقة على ال -
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لملكي رئيس الوزراء تمهيدًا وإحالته إلى السمو ا، الموافقة النهائية على المشروع -
 لتصديق جاللة الملك عليه.

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

 م، 1111( لسنة 42أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 م1121ة ( لسن12املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -
 66األولى، مقدمة المواد التالية كما جاءت من الحكومة: )الديباجة، الموافقة على  -

 مكرًرا، الثانية(.

 مكرًرا ( بتعديل اللجنة. 11المادة ) موافقة على ال -

 .الموافقة على المشروع في مجموعه -

 .بصفة مستعجلةالنهائي على المشروع الموافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي  -
الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي  -

 رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.
 : التاسع البند

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 
 م،2291( لسنة 1قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )أحكام قانون 

 م1121( لسنة 14املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 المشروع.الموافقة من حيث المبدأ على  -
 من الحكومة: )الديباجة، الثانية(. االمادتين التاليتين كما جاءتالموافقة على  -

 لجنة: )مسمى المشروع، األولى(.المادتين التاليتين بتعديل الالموافقة على  -

 .الموافقة على المشروع في مجموعه -

 .بصفة مستعجلةالموافقة نداًء باالسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع  -
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الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي  -
 رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جاللة الملك عليه.

 : لعاشرا البند
 ( 12تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل املادة )

 م، 2212( لسنة 25من قانون التسجيل العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

 خالد حسني املسقطي، مجال حممد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، 
 ي فايز، د. بهية جواد اجلشيهالة رمز

 المذكور إلى دور االنعقاد القادم. التقريرالموافقة على تأجيل  -
 : احلادي عشر البند

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

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

 الدكتورة عائشة سامل مبارك، هالة رمزي فايز
 المذكور إلى دور االنعقاد القادم. التقريرالموافقة على تأجيل  -

 عشر : الثاني البند
 قرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية ت

 الشورى،م جمللس 1122ديسمرب  12  للسنة املالية املنتهية يف
 والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية 

 المذكور إلى دور االنعقاد القادم. التقريرالموافقة على تأجيل  -
 عشر : الثالث البند

 مة معايل رئيس اجمللس مبناسبة فض دور االنعقاد العادي الثاني كل
 من الفصل التشريعي الثالث

 من الفصل الثانيألقى معالي الرئيس كلمته بمناسبة فض دور االنعقاد العادي  -
 .الثالثالتشريعي 

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 
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 ون الجلساتؤإدارة ش                             


