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  لعشرينالسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٣٠/٣/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٣٠ (

ً
  

  
  

   األولالبند
 . خالد عبد الرسول آل شريف سعادة العضواعتذر عن حضور الجلسة   )١
 
  

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

 .تعديل 
  
  الثالث البند

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  قانونمشروع بإحالة  ُأخطر المجلس  )٣
سالمة الم بشأن ١٩٨١لسنة ) ١٥٥(إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

لسنة ) ٨٩(سوم الملكي رقم رافق للمرالصحة المهنيتين وبيئة العمل ، المو
 إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني ، مع م ؛٢٠٠٨

 . إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
 

  
  



                                                                            دور االنعقاد العادي الثالث)٢٠(قرارات الجلسة 
                    الفصل التشریعي الثاني                                                                 م٣٠/٣/٢٠٠٩

٢

  الرابع البند
بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع       قانون مشروع   بإحالة سُأخطر المجل   )٤

المعـد فـي    ( في القطاع الخاص    خدمتهم  مدة  البحرين واألمن العام ضم     
إلى لجنة الخدمات ،    ؛  ) ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى        

 .مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
 

  اخلامس البند
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون          بإحالة خطر المجلس أُُ  )٥

اخلية لمجلس الشورى ، والمقدم     م بشأن الالئحة الد   ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(رقم  
دالل جاسم الزايد ، ربـاب عبـد النبـي     : من أصحاب السعادة األعضاء     

؛ بهية جواد الجـشي     . دلعريض ، فيصل حسن فوالذ ، راشد مال اهللا ،           ا
 . إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

  

 السادسالبند 

لقانونيـة بخـصوص    الموافقة على طلب رئيس لجنة الشؤون التشريعية وا         )٦
االقتراح بقانون بتعديل بعـض      التقرير الخاص ب   المدة المحددة لتقديم   تمديد

لسنة ) ٨(أحكام المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم          
 .م بإصدار قانون محكمة التميز١٩٨٩

  

  السابع البند
نون اإلثبات في    على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قا       الموافقة النهائية    )٧ 

م ١٩٩٦لسنة  ) ١٤(المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم        
وإحالتـه  ،  ) المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى          ( 

 . إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جاللة الملك عليه



                                                                            دور االنعقاد العادي الثالث)٢٠(قرارات الجلسة 
                    الفصل التشریعي الثاني                                                                 م٣٠/٣/٢٠٠٩

٣

  الثامن البند
 ضالتصديق على اتفاقية قر   الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون ب        )٨

بين حكومة مملكة البحرين والـصندوق العربـي لإلنمـاء االقتـصادي            
واالجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سـترة البحـري ،            

  .م٢٠٠٧لسنة ) ٧٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 . بتعديل اللجنة  ديباجة المشروعالموافقة على  )٩
  .الموافقة على المادة األولى كما جاءت من الحكومة    ) ١٠
 . على المادة الثانية بتعديل اللجنة ةالموافق   ) ١١
  .هالموافقة على المشروع في مجموع   ) ١٢
الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس  )١٣

 . الوزراء تمهيداً لتصديق جاللة الملك عليه
  

  التاسعالبند 
على مشروع قانون بالتـصديق علـى اتفـاقيتي         موافقة من حيث المبدأ     ال ) ١٤

االستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنميـة          
) ٣(لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري ، المرافق للمرسوم الملكـي رقـم             

  .م ٢٠٠٩لسنة 
 . الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة  )١٥

 . بتعديل اللجنة ) األولى ، الثانية(على المادتين الموافقة  ) ١٦
 . الموافقة على المشروع في مجموعه  ) ١٧
الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال ، وإحالته إلى سمو رئيس         ) ١٨

 . الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه 



                                                                            دور االنعقاد العادي الثالث)٢٠(قرارات الجلسة 
                    الفصل التشریعي الثاني                                                                 م٣٠/٣/٢٠٠٩

٤

  العاشرالبند 
 .حقوق المسنين الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن ضمان  ) ١٩
 . الموافقة على مسمى المشروع بتعديل اللجنة  ) ٢٠
 . الموافقة على ديباجة المشروع بتعديل اللجنة  ) ٢١

  :على النحو التالي ) ١(الموافقة على المادة  ) ٢٢
بالتعديل  ) ) مضاف٥( ، ٣ ، ٢، ١( : الموافقة على البنود التالية  •

 .الجلسة في المطروح 

 .جاء من الحكومة كما ) ٤(الموافقة على البند  •
 . بتعديل اللجنة) ٥(الموافقة على البند  •

المشروع المذكور إلى لجنة الخدمات ما تبقى من مواد الموافقة على إعادة  )٢٣
 . إلجراء مزيد من الدراسة 

  
  

   عشراحلاديالبند 
  .لجلسة القادمة إلى تأجيل مناقشة بقية بنود جدول األعمال ) ٢٤
  
  
  

  لسات الجشؤون قسم: إعداد
 إدارة شؤون الجلسات

  


