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 العشرينو التاسعة قرارات ونتائج اجللسة

م62/5/6102 ثننياال     
 

 الثالثالفصل التشريعي  - الرابعاالنعقاد العادي  دور
 

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

ان، جميلة علي سلم ء:اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضا -
جهاد حسن بوكمال، خالد عبدالرسول آل شريف، د. عبدالعزيز حسن أبل، عبدالرحمن 
عبدالحسين جواهري، محمد حسن باقر رضي، محمد سيف المسلم، د. ندى عباس 

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

 : الثاني البند
 مضبطة اجللسة السابقةالتصديق على 

 بما ُأجري عليها من تعديل. ُأقرتولى المضبطة، عصودق   -
 

 : الثالث البند
 الرسائل الواردة

( من قانون العقوبات 363ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة ) - أ
م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية 5796( لسنة 51الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  .والدفاع واألمن الوطني
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مكررًا( إلى  333الة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )ُأخطر المجلس بإح - ب
م )المعد في ضوء 5796( لسنة 51قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

"تجريم استخدام القنابل الوهمية"؛  بشأن: االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (
 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيلجنة إلى 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجاريةة  ُأخطر المجلس بإحالة   - ج
رسوم الملكةي رقةم   م، المرافق للم3005( لسنة 35الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية م؛3052( لسنة 53)

ن الصةحي للعةاملين   مشروع قانون بشأن الضةمان والتةأمي  ُأخطر المجلس بإحالة  -د 
األجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقةدم  

 .إلى لجنة الخدمات ؛من مجلس الشورى(
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل فةي القطةاع   ُأخطر المجلس بإحالة  -هة
   .نة الخدماتإلى لج م؛3053 ( لسنة36األهلي الصادر بالقانون رقم )

مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصةيادين  ُأخطر المجلس بإحالة   -و
إلةى لجنةة   بقانون المقدم من مجلس النواب(؛  البحرينيين )المعد في ضوء االقتراح

 .المرافق العامة والبيئة

مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضةررين مةن حةواد     ب ُأخطر المجلس  -ز 
 والموافقة على إحالتة   ؛م3053( لسنة 88ركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )الم

إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ولجنة الشةؤون الخارجيةة   
 .والدفاع واألمن الوطني
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 : الرابع البند
 أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الدين العام

 ح بقانون املقدم من جملس النواب()املعد يف ضوء االقرتا 

 ( بناًء على طلب الحكومة.2إعادة المداولة في المادة ) -
 عدم الموافقة على النص المقترح من قبل الحكومة بشأن المادة المذكورة. -
 علي . الموافقة النهائية على المشروع، وإعادت  إلى مجلس النواب الختالف المجلسين -

 
 : اخلامس ندالب

املرافق العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري تقرير جلنة 
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(، 

 ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري،
 م6106( لسنة 26املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 .من حي  المبدأ المشروععلى  الموافقة -

في  تاجاءكما  بعد إعادة الترقيم( 33والمادة )الموافقة على مسمى المشروع  -
 قانون الثاني.بمشروع ال

، 9، 6، 1، 2، 3، 3، 5": الفقرات  5 )المواد التالية بتعديل اللجنة:  الموافقة على -
بعد إعادة  1بعد إعادة الترقيم،  3بعد إعادة الترقيم،  3، "51، 52، 55، 50، 7، 8

بعد  53م، بعد إعادة الترقي 55بعد إعادة الترقيم،  7بعد إعادة الترقيم،  8، الترقيم
بعد إعادة الترقيم،  58بعد إعادة الترقيم،  56بعد إعادة الترقيم،  52إعادة الترقيم، 

بعد إعادة  33بعد إعادة الترقيم،  35بعد إعادة الترقيم،  30بعد إعادة الترقيم،  57
بعد  35بعد إعادة الترقيم،  30بعد إعادة الترقيم،  31لترقيم، بعد إعادة ا 33الترقيم، 

 (.إعادة الترقيم
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بعد  2، الديباجةإعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: )الموافقة على  -
 بعد إعادة الترقيم، 50بعد إعادة الترقيم، 9 بعد إعادة الترقيم، 6 إعادة الترقيم،

 (.بعد إعادة الترقيم 59بعد إعادة الترقيم،  51
، 53": الفقرات  5المطروح في الجلسة: ) بالتعديلالمواد التالية الموافقة على  -

 (. بعد إعادة الترقيم 32 بعد إعادة الترقيم، 53 ، "56، 53
بعد إعادة  72، بعد إعادة الترقيم 36 )استحدا  المواد التالية:  الموافقة على -

 (. بعد إعادة الترقيم 72، بعد إعادة الترقيم 72، الترقيم

من  01من المشروع بقانون األول،  4،  3)  :حذف المواد التالية  الموافقة على -

 المشروع بقانون الثاني (.

 

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

 السياسيةم بشأن اجلمعيات 6115( لسنة 62رقم )
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(،  

 م6115( لسنة 62ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
 بشأن اجلمعيات السياسية، 

 م6106( لسنة 55املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 
 .جلسة قادمةالمذكور إلى  التقرير مناقشة تأجيل -

 

 : السابع البند
 بشأن املشاركة يف أعمال ير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين تقر

 لالحتاد الربملاني العربي، الدورة الثالثة عشرة للجنة التنفيذية 
 م6102يناير  01واملنعقدة يف دولة الكويت بتاريخ 

 تقرير المذكور.بالُأخطر المجلس  -
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 : الثامن البند
 البحرين بشأن املشاركة يف اجتماعات تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة 

 ( جلمعية االحتاد الربملاني الدويل 051الثالثني بعد املائة )  الدورة
 سويسرا، –واالجتماعات ذات الصلة واملنعقدة يف جنيف 

 م6102مارس  61 – 02خالل الفرتة من  
 تقرير المذكور.بالُأخطر المجلس  -

 
 

لي يف بداية اجللسة البيان التايل
ُ
 :* ت

 .بيان لمناسبة استضافة المملكة لمؤتمر المحكمة العربية لحقوق اإلنسان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


