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 والعشرين الثانيةاجللسة قرارات ونتائج 

م13/5/5135 األحد     

 الرابعالفصل التشريعي  – األولاالنعقاد العادي  دور
 

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

فؤاد أحمد  اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء: -
سيد وعلي عيسى أحمد، وجواد عبداهلل حسين، وجاسم أحمد المهزع، و الحاجي،

 . ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من األعضاء.ضياء يحيى الموسوي
 

 : الثاني البند
 مضبطة اجللسة السابقةالتصديق على 

 وُأقرت بما ُأجري عليها من تعديل.على المضبطة، تم التصديق  -
 

 : الثالث البند
    الرسائل الواردة                                              

  قرار مجلس الشورى بشأن حول قرار مجلس النواب ُأخطر المجلس بإحالة
( 35مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )

ماكن جرائم القتل واإلخالل بالحياء واالعتداء على أ"في شأن  ،م3791لسنة 
السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال 

)المعد في ضوء االقتراح  ،وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني "
؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن بقانون المقدم من مجلس النواب(

 الوطني.
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 الرابع : البند
 م3711مشروع قانون باملوافقة على االنضمام إىل بروتوكول عام ئي على أخذ الرأي النها

 م،3791ملتعلق باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار )سوالس( لعام ا
 م5131( لسنة 51املرافق للمرسوم امللكي رقم )

الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب إلحالته إلى سمو  -
 رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جاللة الملك المفدى.

 

 : اخلامس البند
 البحرين  مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكةأخذ الرأي النهائي على 

 وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات،
 م5131( لسنة 11املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

الموافقة النهائية على المشروع نداًء باالسم، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب إلحالته  -
 إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جاللة الملك المفدى.

 

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

يع وتبادل محاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا االحتادية، اتفاقية تشج
 م4102( لسنة 96املرافق للمرسوم امللكي رقم )

  ويت في هذا المشروع نداًء إجراء كل تصنظرًا لتطبيق القانون بأثر رجعي فقد تم
 باالسم:

 الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. -

 جة كما جاءت من الحكومة.الموافقة على الديبا -
 ( بتعديل اللجنة.3المادة )الموافقة على  -

 ( بالتعديل المطروح في الجلسة.5الموافقة على المادة ) -

 .الموافقة على المشروع في مجموعه -
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وإعادته إلى مجلس النواب الختالف الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال،  -
 المجلسين عليه.

 
 : السابع البند

 تقرير جلنة شؤون املرأة والطفل بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى
 مشروع قانون بشأن محاية األسرة من العنفخبصوص 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
 81مستحدثة : قرار مجلس النواب بعدم الموافقة على المادة )  الموافقة على -

 (.يمبعد إعادة الترق
وإرساله إلى رئيس مجلس الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال،  -

النواب إلحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جاللة الملك 
 المفدى.

 
 
 

 : الثامن البند
 مشروع قانون تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

 بإنشاء صندوق العمل  م5111( لسنة 59( من القانون رقم )5بتعديل املادة )
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. -

 المادة األولى بتعديل اللجنة.الديباجة والموافقة على  -

 المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.الموافقة على  -

 .الموافقة على المشروع في مجموعه -
وإعادته إلى مجلس النواب  ائية على المشروع بصفة االستعجال،الموافقة النه -

 الختالف المجلسين عليه.
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 التاسع : البند
 مشروع قانون تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

  م بشأن تنظيم سوق العمل5111( لسنة 37( من القانون رقم )1بتعديل املادة )
 اب()املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النو

 الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. -

 الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة. -
 الموافقة على المادة األولى بتعديل اللجنة. -

 الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة. -

 .الموافقة على المشروع في مجموعه -
وإعادته إلى مجلس النواب الختالف ل، الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجا -

 المجلسين عليه.
 العاشر : البند

 مشروع قانون بشأن تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 
  ،استخدام التقنيات الطبية املساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)

 لمبدأ.الموافقة على المشروع من حيث ا -

 إلى الجلسة القادمة. المذكور مواد المشروع مناقشة تأجيل 
 

 : احلادي عشر البند
 ( 33قرتاح بقانون بتعديل املادة )تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني خبصوص اال

 ، م املعدل5111( لسنة 51من قانون محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية رقم )
 دالل جاسم الزايد، وأصحاب السعادة األعضاء: بسام إمساعيل البنمحمد، واملقدم من 

 صادق عيد آل رمحةوعبدالرمحن حممد مجشري، ومحد مبارك النعيمي، و
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 تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. -
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


