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  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢٠ (

ً
  

  
  
  

   األولالبند
خالـد   : أصحاب الـسعادة األعـضاء       اعتذر عن حضور الجلسة كل من       )١

علـي بـن    الشيخ  . عائشة سالم مبارك ، د      .  آل شريف ، د      الرسولعبد
 . اهللا آل خليفة عبد

 
  

  الثاني البند
 ، وإقرارها بما أجري عليهـا مـن         التصديق على مضبطة الجلسة السابقة      )٢

 .تعديل 
  
  الثالث البند

التفرغ خـالل فتـرة اإلعـداد    بشأن قانون  مشروع  بإحالة   ُأخطر المجلس   )٣
اح المعد في ضـوء االقتـر     (الت الرياضية   اب والبطو والمشاركة في األلع  

؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطـار لجنـة         ) بقانون المقدم من مجلس النواب    
 .الشؤون التشريعية والقانونية 
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  الرابع البند
م بفتح اعتماد   ٢٠٠٨لسنة  ) ٢١(مرسوم بقانون رقم     بإحالة سُأخطر المجل   )٤

إلـى لجنـة   م ؛   ٢٠٠٨نة الماليـة    إضافي في الميزانية العامة للدولة للـس      
 .مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المالية واالقتصادية الشؤون 

  
  اخلامس البند

الموافقة النهائية على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتـصادي والتجـاري             )٥
واالستثماري والفني بين دول مجلس التعاون بين دول مجلـس التعـاون            

 العربية وجمهورية الصين الشعبية ، المرافق للمرسوم الملكي         لدول الخليج 
وإحالته إلى سمو رئـيس الـوزراء تمهيـداً         م ،   ٢٠٠٨لسنة  ) ١١٥(رقم  

  .لتصديق جاللة الملك عليه 
  

 السادسالبند 

الموافقة النهائية على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية       )٦
ستثمارات المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم       بشأن تشجيع وحماية اال   

وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتـصديق         م ، ٢٠٠٨لسنة  ) ١١٦(
 .جاللة الملك عليه 

  
  السابع البند

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة            )٧
ي للتنمية بشأن توكيـل      حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالم      بين وإيجار

حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسـالمي للتنميـة            
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  وإيجارها لحكومة مملكة البحرين واستخدامها فـي مـشروع نقـل ميـاه         
لـسنة  ) ١٨( ، المرافق للمرسوم الملكي رقم  ) المرحلة الثالثة (محطة الحد   

  .م ٢٠٠٨
 . اللجنة  الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل )٨
  .  كما جاءت من الحكومة  األولىالمادة الموافقة على  )٩

 .الثانية بتعديل اللجنة الموافقة على المادة   ) ١٠
   .ه الموافقة على المشروع في مجموع ) ١١
  الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال ، وإحالته إلى سمو   )١٢

 .رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جاللة الملك عليه  
 

  الثامن لبندا
من قانون  ) ٥١(المادة  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل          ) ١٣

) ج(البنـد  (م ، ٢٠٠٦لـسنة  ) ٣٥(الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم   
المعد في ضوء االقتراح بقانون     (،  ) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة    

  ) .المقدم من مجلس النواب
لمزيد مـن   إلى لجنة شؤون المرأة والطفل       الموافقة على إعادة المشروع      ) ١٤

 .الدراسة 
  

  التاسعالبند 
 )٢٩( على مشروع قانون بتعديل المادة رقـم          من حيث المبدأ   عدم الموافقة ) ١٥

م ،  ٢٠٠٦لـسنة   ) ٣٥(من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقـانون رقـم          
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 وإعادتـه  ،) بمين من مجلس النوا انونين مقد المعد في ضوء اقتراحين بق    (
 .إلى مجلس النواب حيث تم اختالف المجلسين عليه 

 
  العاشرالبند 

عدم الموافقة من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب على  ) ١٦
مشروع قانون بشأن تطبيق البصمة االلكترونية على األجانب الوافدين إلى 

لس القرار إلى صاحب السمو رئيس مجلس  ويحيل رئيس المج،المملكة 
 .الوزراء للتفضل بالعلم 

  
   عشراحلاديالبند 

   االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكـام المرسـوم بقـانون      جواز النظر في   ) ١٧
يز ، المقدم من سـعادة      يقانون محكمة التم  م بإصدار   ١٩٨٩لسنة  ) ٨(رقم  

 ؛لعـريض  انبـي  العضو دالل جاسم الزايد وسعادة العضو رباب عبـد ال     
  .   إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون وإحالته

  
   عشرالثانيالبند 

 الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة النائب       ممثلُأخطر المجلس بتقرير     ) ١٨
المشارك في اجتماع لجنة متابعة الحـوار البرلمـاني         ،  علي سلمان أحمد    

خالل الفتـرة   ،   السودان   –عقد في الخرطوم     األفريقي ، والذي     –العربي  
  م ٢٠٠٩ يناير ١٥ إلى ١٤من 
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   عشرالثالثالبند 
التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المـشارك فـي             ) ١٩

دور البرلمانيات العربية في رفـع      (أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول      
ـ الوعي حول التوقيع وال    التفاقيـة الدوليـة لحقـوق      بيـق ل  صادقة والتط م
خالل الفترة ،   قطر –، والتي عقدت في الدوحة ) األشخاص ذوي اإلعاقة  

  .م ٢٠٠٩ يناير ١٥ إلى ١٤من 
  

   عشرالرابعالبند 
 بتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكـة البحـرين سـعادة           خطر المجلس ُأ ) ٢٠

الرقابة الماليـة   المشارك في اجتماع لجنة     ،  العضو سيد حبيب مكي هاشم      
الخاص بحسابات اتحاد مجالس الدول األعـضاء فـي منظمـة المـؤتمر      

خالل ،   إيران   –م ، والذي عقد في طهران       ٢٠٠٨اإلسالمي للسنة المالية    
   .م ٢٠٠٩ يناير ٢٧ إلى ٢٥الفترة من 

  
   عشراخلامسالبند 

 الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضـوع إصـدار بيـان              ) ٢١
 محكومـا  ١٧٨  عـن   بمناسبة العفـو   العفو الملكي الكريم   صدور   بمناسبة

  .بقضايا أمنية 
  .الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تالوته في الجلسة  ) ٢٢

  
 

   الجلساتشؤون قسم: إعداد
 إدارة شؤون الجلسات

  


