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   عشرةالثالثةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٢/٢/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٣٤ (

ً
  

  
  
  

   األولالبند
الدكتور :  أصحاب السعادة األعضاء     اعتذر عن حضور الجلسة كل من      )١

ن خليفة آل خليفة ، عبد الرحمن إبراهيم عبـد الـسالم ،      خالد ب  الشيخ  
 .عصام يوسف جناحي 

   
 

  الثاني البند
 .بال تعديل التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢
  

 

  الثالث البند
بشأن مكافحـة التـدخين والتبـغ       مشروع قانون   ُأخطر المجلس بإحالة     )٣

ب الـسمو   إلى صاح  ؛بأنواعه ، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين        
 .   الملك عليهجاللة لتصديق اتمهيد رئيس مجلس الوزراء
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٢

  الرابع البند
أجاب صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية عن             )٤

السؤال المقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبـارك بـشأن            
  االستثمارات األجنبية للمملكـة ، وحجـم هـذه         لتشجيعخطط الوزارة   

االستثمارات ونسبتها من الناتج القومي اإلجمالي ، والمعوقات الرئيسية         
 ةالعضو الـسائل  سعادة   ت علقّ ااالستثمارات ، كم  هذه  التي تعيق جذب    

 . عليه 

  
  اخلامس البند

وزيـر التربيـة    لسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي       أجاب صاحب ا   )٥
ة عيسى بـن هنـدي   والتعليم عن السؤال المقدم من سعادة العضو منير     

بشأن الدور المساند الذي تقوم به وزارة التربية والتعلـيم لطلبـة ذوي             
 سـعادة   تقعلّ ، كما    الصحية في المدرسة  الجسدية في المرافق    اإلعاقة  

 . عليه ةالعضو السائل
  

 السادسالبند 

معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافـة          ال أجابت صاحبة  )٦
المقدم من سعادة العضو الدكتورة بهيـة جـواد         ال   عن السؤ  واإلعالم

الجشي بشأن إغالق دار الحضانة وروضة األطفال التابعـة لـوزارة           
 . عليه ةسعادة العضو السائل تالثقافة واإلعالم ، كما علقّ
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٣

  السابع البند
من مشروع قـانون بـشأن      ) ٦(إعادة المداولة في المادة     الموافقة على    )٧

خزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتـدمير      حظر استحداث وإنتاج وت   
م ،  ٢٠٠٧لـسنة   ) ٧٩(تلك األسلحة ، المرافق للمرسوم الملكي رقـم         

 . بناء على طلب رئيس اللجنة وذلك 
 .بتعديل اللجنة ) ٦(الموافقة على المادة  )٨
   مجلـس   وإحالتـه إلـى    قـانون ،  الالموافقة النهائية على مـشروع       )٩

 .سين عليه ، وذلك الختالف المجلالنواب 
      

  الثامن البند
الموافقة النهائية على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقـانون        ) ١٠

وإحالته إلى سمو رئـيس     م في شأن اإلسكان ،      ١٩٧٦لسنة  ) ١٠(رقم  
 .الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

 
  التاسعالبند 

لى اتفاق بـين     من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق ع        الموافقة ) ١١
فـي  الذرية لتطبيق الـضمانات     مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة      

والبروتوكول المرفق بـه ،     إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية       
 .م ٢٠٠٨لسنة ) ١٧(والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة  ) ١٢
 . بتعديل اللجنة  )  ٢، ١(الموافقة على المادتين  ) ١٣
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الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الـرأي النهـائي              ) ١٤
 .عليه في الجلسة القادمة 

  
  العاشرالبند 

على مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة        من حيث المبدأ    الموافقة   ) ١٥
تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين حكومـة مملكـة البحـرين           

 لـسنة  )٤٩(سوم الملكـي رقـم   وحكومة مملكة هولندا ، المرافق للمر   
 .م ٢٠٠٨

  . الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة  ) ١٦
  .ومةكما جاءت من الحك) ١(الموافقة على المادة   ) ١٧

 . بتعديل اللجنة ) ٢( الموافقة على المادة  ) ١٨
الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الـرأي النهـائي              ) ١٩

 .عليه في الجلسة القادمة 
  

   عشراحلاديالبند 
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة             ) ٢٠

بة للضرائب علـى    تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنس      
والبرتوكول المعدل لها بين مملكة البحـرين وحكومـة جاللـة           الدخل  

سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم ، المرافق للمرسوم الملكي     
 .م ٢٠٠٨لسنة ) ٩٢(رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة  ) ٢١
 .كما جاءت من الحكومة ) ١(الموافقة على المادة  ) ٢٢
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 . بتعديل اللجنة ) ٢(فقة على المادة الموا ) ٢٣
الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الـرأي النهـائي              ) ٢٤

 .عليه في الجلسة القادمة 
  

   عشرالثانيالبند 
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام              ) ٢٥

م بتنظيم مهنـة الداللـة فـي        ١٩٧٦لسنة  ) ٢١(المرسوم بقانون رقم    
 .م ٢٠٠٧لسنة ) ٥٩(ارات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم العق

 . الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة  ) ٢٦
 :إقرار المادة األولى على النحو التالي  ) ٢٧

  . كما جاءت من الحكومة مقدمة المادة األولىالموافقة على  •
 .بتعديل اللجنة ) ١٦ ، ٣ ، ٢ ، ١(الموافقة على المواد  •
 .كما جاءت من الحكومة ) ١٣(ى المادة الموافقة عل •

 .  المادة الثانية بتعديل اللجنة الموافقة على ) ٢٨
 :إقرار المادة الثالثة على النحو التالي  ) ٢٩

  . الثالثة كما جاءت من الحكومةالمادة مقدمة الموافقة على  •

 . بتعديل اللجنة )  مكررا١٥مكررا ، ١٣(الموافقة على المادتين  •
 .ادة الرابعة كما جاءت من الحكومة  المالموافقة على ) ٣٠
 .  المادة الخامسة بتعديل اللجنة الموافقة على ) ٣١

 .  المادة السادسة بتعديل اللجنة الموافقة على ) ٣٢
الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهـائي             ) ٣٣

 .عليه في الجلسة القادمة 
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٦

   عشرالثالثالبند 
رى المشارك في المؤتمر العـالمي      مجلس الشو التعليق على تقرير وفد      ) ٣٤

الثالث للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة خالل           
 .م ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٠ – ١٧الفترة 

  
      

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


