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  والعشرين التاسعةقرارات ونتائج  اجللسة
م22/5/2026 األحد     

 الرابعالفصل التشريعي  – الثانياالنعقاد العادي  دور
 

 : األول البند
 ، والغائبني عن اجللسة السابقةعن هذه اجللسة تالوة أمساء األعضاء املعتذرين

جمال  :ءاألعضا السعادةأصحاب اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من   -
محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، ودالل جاسم الزايد، وخالد حسين 
المسقطي، ود. جهاد عبداهلل الفاضل، وفؤاد أحمد الحاجي، وأحمد مهدي 

وبسام إسماعيل  وجواد عبداهلل عباس، الحداد، وفاطمة عبدالجبار الكواهجي،
خليل وسامية  وجواد حبيب الخياط، وحمد مبارك النعيمي،البنمحمد، 

ولم يتغيب عن حضور . ورضا عبداهلل فرج، ود. محمد علي حسن المؤيد،
 الجلسة السابقة أحد من األعضاء.
 الثاني : البند

 مضبطة اجللسة السابقةالتصديق على 
 بال تعديل. وُأقرتعلى المضبطة، تم التصديق   -

 : الثالث البند
 رسائل الواردةال                                                

مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من ُأخطر المجلس بإحالة  - أ
افق للمرسوم رقم المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، المر

 .والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون الخارجية  ؛م5102( لسنة 77)
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شراكات االستثمار المحددودة،   مشروع قانون بشأن ُأخطر المجلس بإحالة - ب
ن المالية إلى لجنة الشؤو ؛م5102( لسنة 25رسوم الملكي رقم )المرافق للم

 .واالقتصادية 

مشروع قانون بشدأن قواعدد التسدجيل والسدالمة     ُأخطر المجلس بإحالة  -ج 
الخاصة بالسفن الصغيرة، )المعد في ضوء االقتراح بقدانون المقددم مدن    

 .جنة المرافق العامة والبيئةإلى ل ؛مجلس الشورى(

مقدم من أصحاب السعادة األعضاء: هالة رمزي فايز، الموافقة على طلب   - د
عبدالعزيز حسن ود. زهوة محمد الكواري، وجهاد عبداهلل الفاضل،  ود.

محمد علي حسن علي، بشأن سحب االقتراح بقانون بتعديل بعض  ود.أبل، 
بشأن الفحص الطبي للمقبلين على  م5112( لسنة 00أحكام القانون رقم )
 . الزواج بين الجنسين

 

 : الرابع البند
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول املعدل التفاقية مراكش 

 )أ((  2إلنشاء منظمة التجارة العاملية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إىل املرفق )
 م2025( لسنة 97رقم ) من االتفاقية، املرافق للمرسوم

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

 

 : اخلامس البند
 ( ٣أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 شأن الرسوم القضائية، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانونم ب2792لسنة 
 املقدم من جملس النواب( "بصيغته املعدلة" 

وإعادته إلى مجلس النواب الختالف الموافقة النهائية على المشروع،  -
 .المجلسين عليه
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 : السادس البند
 تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

 م بشأن اجلمعيات السياسية،2005( لسنة 26كام القانون رقم )أح
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى( 

 الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. -
 .كما جاءتا من الحكومة الديباجة والمادة الثالثةالموافقة على  -
 .المادة األولى والثانية بتعديل اللجنةالموافقة على  -
 .الموافقة على المشروع في مجموعه -

 نداًء باالسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. الموافقة -
وإرساله إلى رئيس مجلس النواب إلحالته إلى الموافقة النهائية على المشروع،  -

 سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جاللة الملك المفدى.

 
 : السابع البند

ير التكميلي للجنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقر
اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب 

 م، 2797( لسنة 22والرياضة واملؤسسات اخلاصة، الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ن جملس الشورى()املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم م

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. المذكور  إعادة التقرير على الموافقة -
 

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

 م، 2002( لسنة 66أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( )املعد

عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس  -
 ، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، إلعالم الحكومة بذلك.النواب
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 :التاسع البند
 س الشورى للسنةانات املالية جمللتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البي

 ديوان والتي مت تدقيقها من قبل م، 2026ديسمرب  ٣2ية املنتهية يف املال
 الرقابة املالية واإلدارية

 تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. -

 
 :العاشر البند

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص البيانات املالية جمللس الشورى للسنة 
 م، والتي مت تدقيقها من قبل ديوان 2025ديسمرب  ٣2ملنتهية يف املالية ا

 الرقابة املالية واإلدارية
 تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. -

 
 :احلادي عشر البند

تقرير وفد جملس الشورى ململكة البحرين بشأن املشاركة يف اجللسة الثالثة من دور االنعقاد 
 تشريعي األول للربملان العربي، املنعقدة يف العادي الرابع من الفصل ال
 مجهورية مصر العربية،  –القاهرة 

 م2026فرباير  27-29خالل الفرتة من  

 تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. -

 
 :الثاني عشر البند

تقرير وفد جملس الشورى ململكة البحرين بشأن املشاركة يف أعمال قمة املنتدى العاملي 
 م " املرأة يف السياسة: التقدم خبطى حثيثة"، املنعقدة يف 2026ء يف الربملانات للنسا

ان 
ّ
 اململكة األردنية اهلامشية،  –عم

 م2025مايو  6-6خالل الفرتة من 

 تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. -
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لي يف بداية اجللسة 

ُ
 :البيان التايلت
 

  ثين على قيام مجلس التعاون لدول الخلي  لمناسبة الذكرى الخامسة والثالبيان
 العربية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد : قسم شؤون الجلسات
 ون الجلساتؤإدارة ش


