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قرارا ونتيجة) ١٥ (

ً
  

  
  
  

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

وكمـال ،   ي ، أحمد إبراهيم بهزاد ، جهـاد حـسن ب          عبد الكريم الشهاب  
 .الرحمن عبد الحسين جواهري عبد

 
  

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

  
  الثالث البند

من قانون ) ٥١(قانون بتعديل المادة مشروع بإحالة  ُأخطر المجلس  ) ٣
) ج(البند  (،م ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥ (الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم

المعد في ضوء االقتراح (، ) الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة
جنة  مع إخطار لالخدمات إلى لجنة ؛) بقانون المقدم من مجلس النواب

  . الشؤون التشريعية والقانونية
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٢

  الرابع البند
 قانون من) ٢٩( مشروع قانون بتعديل المادة بإحالة سُأخطر المجل  ) ٤

المعد في (م ، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
جنة الشؤون  إلى ل؛) انونين مقدمين من مجلس النوابضوء اقتراحين بق

  . التشريعية والقانونية
 

  
  اخلامس البند

 مشروع قانون بمنح موظفي إدارة مكافحة  بإحالةُأخطر المجلس) ٥
المعد في ضوء االقتراح (ة ضبطية ، المخدرات عالوة خطر ومكافأ
 مع إخطار لجنة الخدمات إلى لجنة ؛) بقانون المقدم من مجلس النواب

  .الشؤون التشريعية والقانونية
 

  
  السادس البند

 مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية اإلطار برسالة  بإحالةخطر المجلسأُُ   )٦
في منظمة المؤتمر بشأن األفضليات التجارية بين الدول األعضاء 

 إلى لجنة ؛م ٢٠٠٨لسنة ) ٦٧(اإلسالمي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
جنة الشؤون مع إخطار لالشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 

  .التشريعية والقانونية
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٣

 بعالساالبند 

 مشروع قانون بشأن اإلعفاء من سداد بعض المبالغ  بإحالةُأخطر المجلس  ) ٧
 مع إخطار الخدمات إلى لجنة ؛ التي تستحق عند استبدال المعاش المالية

  . جنة الشؤون التشريعية والقانونيةل
 

  
  الثامن البند

 مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل  بإحالةٌأخطر المجلس   )٨
وتشجيع وحماية االستثمار والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة 

 سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم ، البحرين وحكومة جاللة
الشؤون  إلى لجنة ؛م ٢٠٠٨لسنة ) ٩١(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية الخارجية والدفاع واألمن الوطني
 . والقانونية

  
  
  التاسع البند

 مشروع قانون بالموافقة علـى النظـام األساسـي          بإحالة ُأخطر المجلس  )٩
م ،  ١٩٨٩ ديسمبر   ٢٨لوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى        ل

الـشؤون   إلى لجنـة  م ؛٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(وم الملكي رقم المرافق للمرس 
جنة الـشؤون التـشريعية      مع إخطار ل   الخارجية والدفاع واألمن الوطني   

  . والقانونية
  

  



                                                                            دور االنعقاد العادي الثالث)١٦(قرارات الجلسة 
                                                                                     الفصل التشریعي الثانيم٢٣/٢/٢٠٠٩

٤

  العاشرالبند 
 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات         بإحالة ُأخطر المجلس ) ١٠

  لـسنة  ) ١٤(سوم بقانون رقم    في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمر     
 ؛)  بقانون المقدم من مجلس الشورىالمعد في ضوء االقتراح  ( ،   م١٩٩٦

   .إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
  

  
  احلادي عشرالبند 

عادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير ُأخطر المجلس برسالة س)١١
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بشأن طلب تمديد 
المدة المقررة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بخصوص االقتراح بقانون بشأن 
: حماية أسرار ووثائق الدولة ، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء 

رحمن محمد جمشير ، سعود عبدالعزيز سميرة إبراهيم رجب ، عبدال
  .  سالم مبارك ةكانو ، أحمد إبراهيم بهزاد ، الدكتورة عائش

 
  

  الثاني عشرالبند 
الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة تـشجيع            ) ١٢

وحماية االستثمارات بين حكومة مملكة البحـرين وحكومـة جمهوريـة      
 إلى تهم ، وإحال ٢٠٠٨لسنة  ) ٥٨( الملكي رقم    التشيك ، المرافق للمرسوم   

 .سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتصديق جاللة الملك المفدى عليه 
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٥

  الثالث عشرالبند 
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعـض أحكـام            عدم  )١٣

  لـسنة  ) ٣٣(قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم           
م ، وإعادتـه    ٢٠٠٥ة  لسن) ٧٦( المرافق للمرسوم الملكي رقم      م ، ٢٠٠٢

  .لمجلس النواب ، حيث تم اختالف المجلسين عليه 
  

  الرابع عشرالبند 
تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الـشؤون          ) ١٤

المالية واالقتصادية بخصوص مشروع قانون بـشأن إنـشاء وتأسـيس           
؛ لبة الدارسين في الداخل والخارج على نفتهم الخاصة         صندوق لدعم الط  

  . إلى الجلسة القادمة 
  

   عشراخلامسالبند 
تأجيل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الـشؤون          ) ١٥

المالية واالقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون         
  م ،  ١٩٧٦لـسنة   ) ٢٤(انون رقم   التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بق    

المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيـادة             (
إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامـة للتأمينـات         % ٣سنوية بواقع   
 . ؛ إلى الجلسة القادمة ) االجتماعية

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

 إدارة شؤون الجلسات
  


