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 الشورى لمجلس عشرة  ةبعالساأعمال الجلسة  دولجـ
 

 صباًحا 0330 الساعةم  51/3/4002 االثنين

 الثاني العادياالنعقاد   دور

 صـل الـتـشـريـعـي األولـالـف
 
 التصديق على مضبطة جلسة المجلس السابقة ) السادسة عشرة ( . -5

 

 3 الرسائل الواردة    -4

باان أحمااد النيرانااي رئاايس مجلااس  رسااالة صاااحس السااعادة الساايد  ليفااة  -

م حااول مااا 4002مااار   0م بتاااري 4/4300/4002/د5النااوار ر ااف 3  

انتيااى يلياال مجلااس النااوار بشااان مشااروو  ااانون بالموا قااة علااى انضاامام 

مملكة البحرين يلى معاهدة الويباو بشاان األداو والتساجيل الصاولي المرا اق 

ر المجلاس بححالتال يلاى ) إل طاا.  4003( لسانة 10للمرسوم الملكاي ر اف )

لجنااة الشاااون اليارجيااة والااد او واألماان الااو ني ماال ي طااار لجنااة الشاااون 

  التشريعية والقانونية (
 

رسااالة صاااحس السااعادة الساايد  ليفااة باان أحمااد النيرانااي رئاايس مجلااس   -

م حااول مااا 4002مااار   0م بتاااري 4/4305/4002/د5النااوار ر ااف 3  

وو  ااانون بالموا قااة علااى انضاامام انتيااى يلياال مجلااس النااوار بشااان مشاار

مملكااة البحاارين يلااى معاهاادة الويبااو بشااان حااق المملاام المرا ااق للمرسااوم 

. ) إل طااار المجلااس بححالتاال يلااى لجنااة  4003( لساانة 00الملكااي ر ااف   )

الشااااون اليارجياااة والاااد او واألمااان الاااو ني مااال ي طاااار لجناااة الشااااون 

 التشريعية والقانونية (
 

دة الساايد  ليفااة باان أحمااد النيرانااي رئاايس مجلااس رسااالة صاااحس السااعا  -

م بشااان مشااروو  ااانون بالموا قااة علااى 4002مااار   52 النااوار بتاااري 

البرلوكولين اال تيااريين بشاان اراتراأل األ فاال انضمام مملكة البحرين يلى 

 ي الصراعات المسالحة وبيال األ فاال وب ااو األ فاال والماواد اإلباحياة عان 

المرا اق للمرساوم لفا ياة األماف المتحادة لحقاوط األ فاال األ فال الملحقين با
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. ) إل طاااار المجلاااس بححالتااال يلاااى لجناااة  4003( لسااانة 30الملكاااي ر اااف )

الشااااون اليارجياااة والاااد او واألمااان الاااو ني مااال ي طاااار لجناااة الشااااون 

 التشريعية والقانونية (
 

 رساااالة ساااعادة العضاااو الااادكتور منصاااور محماااد العاااري  الممر اااة   اااي  -

م  بيصوص ا تراح بقانون بشان ييجار العقارات . ) إل طار 52/4/4002 

مال ي طاار لجناة المجلس بححالة اال تراح يلاى لجناة المرا اق العاماة والبيااة 

 ( الشاون التشريعية والقانونية
 

رسالة سعادة رئيس مجلس الشورى بالجميورياة اليمنياة بيصاوص انعقااد   -

والمجالس المماثلة  ي العاالف العرباي المملمر األول لرابطة مجالس الشيوخ 

 م .42/2/4002-41وي ريقيا  ي العاصمة صنعاو  الل الفترة من 
 

السمال الموجل يلى صاحس السعادة السيد عبدهللا بان حسان سايم و يار المالياة  -3

واال تصاد الو ني من سعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير بيصوص 

لجذر ميتلام االساتثمارات و وماا هاي معو اات التسييالت الجديدة للمستثمرين 

 عملية االستثمار ؟ ورد سعادة الو ير عليل . 
 

الساامال الموجاال يلااى صاااحس السااعادة الساايد محمااد باان يبااراهيف المطااوو و ياار   -2

راون مجلاس الاو راو مان ساعادة العضاو الادكتورة نادى عباا  حفاا  عماا ي ا 

رااملة و ورد ساعادة الاو ير  كانت لدى الحكومة المو رة سياسة ساكانية و نياة

 عليل . 
 

السمال الموجل يلى صاحس السعادة السيد نبيل بان يعقاور الحمار و يار اإلعاالم  -1

ماان سااعادة العضااو الاادكتور حمااد علااى السااليطي بشااان مااا  اماات و ارة اإلعااالم 

بتنفيذه من برامج وأنشطة  لتحقيق ما ورد  ي برنامج عمل الحكومة الماو رة و 

 ير عليل .ورد سعادة الو 
 

السمال الموجل يلى صاحس السعادة السيد عبدهللا بان حسان سايم و يار المالياة  -0

واال تصاااد الااو ني ماان سااعادة العضااو الساايد  يصاال حساان  ااوال  بشااان الفا يااة 

التجااارة الحاارة بااين مملكااة البحاارين والواليااات المتحاادة األمريكيااة . ) علًمااا بااان 

على جادول أعماال جلساة المجلاس وأدرج   42/5/4002السمال أرسل بتاري  

 ( . 8/3/4002السادسة عشر بتاري  
 

 مواصلة منا شة لقرير لجنة اليدمات بشان مشروو  انون التعليف العالي . -2
 

 لقرير لجنة الشاون التشريعية والقانونية بشان اال تراح بقانون بتعديل المادة -8

 لمجلس الشورى      ( بشان الالئحة الدا لية11( من المرسوم بقانون ر ف )542)

 والمقدم من سعادة العضو السيد  الد حسين المسقطي .  
 

 ما يستجد من أعمال . -0
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