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   عشرةالثامنةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م١٦/٣/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢٧ (

ً
  

  
  

   األولالبند
 .الجلسة  حضور عنأحد لم يعتذر )  ١

  
  الثاني البند

 .وإقرارها بال تعديل  ، جلسة السابقةالتصديق على مضبطة ال)  ٢

  
  الثالث البند

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة بإحالة  ُأخطر المجلس  )٣
البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية بشأن تشجيع وحماية االستثمارات 

إلى لجنة ؛ م ٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
لخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون الشؤون ا

   .التشريعية والقانونية
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٢

  الرابع البند
مشروع قانون بشأن تطبيـق إجـراءات البـصمة         أخطر المجلس بإحالة     )٤

المعد في ضوء االقتراح    (اإللكترونية على األجانب الوافدين إلى المملكة       
لشؤون الخارجية والـدفاع    إلى لجنة ا  ؛  ) بقانون المقدم من مجلس النواب    

  .واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
  
  اخلامس البند

بالتصديق على االتفاقية اإلطارية ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون  )٥
للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفني بين دول مجلس 

لصين الشعبية ، المرافق التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية ا
إلى لجنة الشؤون الخارجية ؛ م ٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(للمرسوم الملكي رقم 

  .والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
  
  السادس البند

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون     ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون       )٦
المعـد فـي ضـوء      (مـاء   الكهرباء وال م في شأن    ١٩٩٦لسنة  ) ١(رقم  

إلى لجنة المرافـق العامـة      ؛  ) االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب     
  .والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  السابع البند

الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التـأمين            )٧
المعد (م ،   ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(ون رقم   االجتماعي الصادر بالمرسوم بقان   
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٣

في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سـنوية          
  إلى المعاشات التي تـصرفها الهيئـة العامـة للتأمينـات           % ٣بواقع  

وإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتـصديق          االجتماعية ؛ 
 .جاللة الملك المفدى عليه 

  
  الثامن البند

مناقشة تقرير لجنة الشؤون الماليـة واالقتـصادية        الموافقة على تقديم     )٨
مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين المـاليتين         بشأن  
لـسنة  ) ١٠٢(م ، المرافق للمرسـوم الملكـي رقـم         ٢٠١٠م و ٢٠٠٩
 .م ٢٠٠٨

   
  التاسع البند

د الميزانية العامة باعتماالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون   ) ٩
 ، المرافق للمرسوم الملكي ٢٠١٠ و ٢٠٠٩للدولة للسنتين الماليتين 

  .م ٢٠٠٨لسنة ) ١٠٢(رقم 
  . الموافقة على توصية اللجنة بشأن أبواب المشروع المذكور   )١٠
  .كما جاءت من الحكومة ديباجة المشروعالموافقة على   )١١

األولى ، الثانية ، الثالثة ، : (ل اللجنة المواد التالية بتعدي الموافقة على )١٢
  ) .الرابعة ، السادسة ، التاسعة ، الحادية عشرة

  الخامسة ، : (المواد التالية كما جاءت من الحكومة الموافقة على ) ١٣
   .)السابعة ، الثامنة ، العاشرة

  .ه الموافقة على المشروع في مجموع ) ١٤
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٤

 الرأي النهائي على المشروع بصفة الموافقة نداء باالسم على أخذ )١٥ 
  . مستعجلة 

حيث تم الموافقة النهائية على المشروع ، وإعادته إلى مجلس النواب   )١٦
  .  المجلسين عليه اختالف

  
  العاشر البند

عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إعفاء قروض  )١٧
لدخل المحدود من خدمة البناء والترميم والشراء لألسر البحرينية ذات ا

 . الدين ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختالف المجلسين عليه 

  
 احلادي عشرالبند 

  الموافقة على تأجيل مناقشة بقية بنود جدول األعمال إلى الجلسة   )١٨
 .القادمة 

  
 

  
  

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

 إدارة شؤون الجلسات                              
  


