السجل العام

الموضوعات التي توافق عليها المجلسين ورفعت للحكومة
خالل دور االنعقاد األول
من الفصل التشريعي الخامس

السجل العام

القرارات المحالة إلى مجلس الحكومة

1

مشروع قانون بتعديل المادة ( )31من القانون رقم ( )15لسنة  2007بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية( ،المعد بناء على االقتراح
بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

2

مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة اإلصالح والتأهيل الصادر بالقانون رقم ( )18لسنة ( ،2014المعد بناء
على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

3

مشروع قانون بتعديل المادة ( )14من المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2015بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء االقتراح
بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

4

مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في  13أبريل  ،2017المرافق للمرسوم رقم ( )20لسنة .2018

5

المرسوم بقانون رقم ( )42لسنة  2018بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )19لسنة  1976في شأن األوسمة.

6

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة( 1967المعد بناء على االقتراح بقانون
"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

7

مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )91لسنة .2013

8

مرسوم بقانون رقم ( )51لسنة  2018بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )7لسنة .1978
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القرارات المحالة إلى مجلس الحكومة

9

مرسوم بقانون رقم ( )59لسنة  2018بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ( )36لسنة 2012

10

مشروع قانون بتعديل المادة ( )424من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة ( ،1976المعد بناء على االقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى)

11

التعطل ،المرافق للمرسوم رقم ( )18لسنة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )78لسنة  2006بشأن التأمين ضد
ّ
 2019بصفة االستعجال

12

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية ،المرافق
للمرسوم رقم ( )35لسنة 2018

13

مرسوم بقانون رقم ( )60لسنة  2018بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )60لسنة  2006بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني

14

المرسوم بقانون رقم ( )52لسنة  2018بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )27لسنة  2015بشأن السجل التجاري.

15

المرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2018بشأن السجالت اإللكترونية القابلة للتداول.

16

المرسوم بقانون رقم ( )53لسنة  2018بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة .2001
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17

مشروع قانون بتعديل المادة ( )1من المرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  ،2001بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

18

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ( )37لسنة  ، 2012ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
المعدين في ضوء االقتراحين بقانونين "بصيغتيهما المعدلتين" المقدمين من مجلس
الطفل الصادر بالقانون رقم ( )37لسنة ( 2012
ّ
النواب).

19

مشروع قانون بشأن النظافة العامة ،المرافق للمرسوم رقم ( )86لسنة .2014

20

مشروع قانون بشأن تعديل المادة ( )11من القانون رقم ( )58لسنة  2006بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية 0

21

مشروع قانون بالموافقة على االنضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء
الخارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى ،المرافق للمرسوم رقم ( )53لسنة .2018

22

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته ،المرافق
للمرسوم رقم ( )11لسنة .2019

23

مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2019و ،2020المرافق للمرسوم رقم ( )19لسنة . 2019

24

مرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2018بإصدار قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية0
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25

مرسوم بقانون رقم ( )56لسنة  2018بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف أجنبية0

26

مرسوم بقانون رقم ( )58لسنة  2018بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )2لسنة  2018بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن
الصغيرة0

27

مرسوم بقانون رقم ( )57لسنة  2018بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  2001بشأن حظر ومكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب0

28

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية
بين إقليميهما وفيما ورائهما ،المرافق للمرسوم رقم ( )13لسنة .2019

29

مشروع قانون بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن األضرار التي تحدثها األجسام الفضائية ،المرافق
للمرسوم رقم ( )54لسنة .2018

30

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي
للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المرافق للمرسوم رقم ( )14لسنة .2019

31

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل
الجوي ،المرافق للمرسوم رقم ( )12لسنة .2019

32

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السالم ،المرافق للمرسوم
رقم ( )15لسنة .2019
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