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 احلادية والعشريناجللسة قرارات ونتائج 

م42/5/4105 األحد     

 الرابعالفصل التشريعي  – األولاالنعقاد العادي  دور
 

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

دالل  :اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء -
د. عبدالعزيز حسن أبل، جمعة محمد الكعبي، هالة رمزي فايز،  جاسم الزايد،

، عبداهللحمد مبارك النعيمي، عادل عبدالرحمن المعاودة، د. سعيد أحمد 
نانسي دينا  سيد ضياء يحيى الموسوي، فاطمة عبدالجبار الكوهجي،

 . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من األعضاء.خضوري
 : الثاني البند

 مضبطة اجللسة السابقةصديق على الت
 بما ُأجري عليها من تعديل. وإقرارهاعلى المضبطة،  تم التصديق -
 

 : الثالث البند     
 الرسائل الواردة

( 62ُأخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) -أ
م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة 6002لسنة 

حمد مبارك وعبدالرحمن محمد جمشير، واألعضاء: دالل جاسم الزايد، 
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بسام إسماعيل البنمحمد؛ إلى لجنة وصادق عيد حسين آل رحمة، والنعيمي، 
 .الشؤون التشريعية والقانونية

( لسنة 62ُأخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم ) -ب
والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب م بشأن المؤسسات التعليمية 8991

الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، والسعادة األعضاء: سوسن حاجي تقوي، 
الدكتور سعيد أحمد وخميس حمد الرميحي، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، و

 عبداهلل؛ إلى لجنة الخدمات.
 : الرابع البند

ني خبصوص مشروع قانون باملوافقة تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوط
 م املتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح 8911على االنضمام إىل بروتوكول عام 

 م،8991يف البحار )سوالس( لعام 
 م6081( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. -

 من الحكومة: ) الديباجة، واألولى، والثانية (. الموافقة على المواد التالية كما جاءت -

الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة  -
 .القادمة

 : اخلامس البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بالتصديق 

 على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية
 بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات،

 م6081( لسنة 11املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 .الموافقة على المشروع من حيث المبدأ -

 ظرًا لتطبيق القانون بأثر رجعي فقد تم التصويت على مواد المشروع نداًء ن
 باالسـم:
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 (.4، و0و، الديباجة،  مسمى المشروع : )  الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة -

، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة  الموافقة على المشروع في مجموعه -
 .القادمة

 

 : السادس البند
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص مشروع قانون بالتصديق 

 على اتفاقية تشجيع وتبادل محاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين 
 وحكومة روسيا االحتادية،

 م6081( لسنة 29املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

إلى الجلسة القادمة، حتي يتم  تأجيل النظر في التقرير المذكورالموافقة على  -
، فيما يتعلق بتطبيق القانون في مجلس النواب التأكد من إجراءات التصويت

  بأثر رجعي.

 : السابع البند
 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية حول االقرتاح بطعن جملس الشورى 

م 6080لسنة ( 26أمام احملكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم )
 بشأن الكشف عن الذمة املالية

 ممجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعداالقتراح بطعن الموافقة على   -
م بشأن الكشف عن الذمة 4101( لسنة 24دستورية بعض نصوص القانون رقم )

 .المالية
 : الثامن البند

 الدورة السنوية للمؤرمر تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف
 م،6082الربملاني حول منظمة التجارة العاملية لعام 

 م6082فرباير  89-82سويسرا، خالل الفرتة من  –املنعقدة يف جنيف  

 تم التعليق على التقرير المذكور. -

لي 
ُ
 البيان التايل: اجللسة بدايةيف * ت
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  لتعاون لدول الخليج لمناسبة الذكرى الرابعة والثالثين لقيام مجلس ابيان
 العربية.

 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


