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  حلادية والعشرينالسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٦/٤/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٧٢ (

ً
  

  
  

   األولالبند
جمـال   : أصحاب السعادة األعـضاء      اعتذر عن حضور الجلسة كل من       )١

خالـد  خالد عبد الرحمن المؤيـد ،         سميرة إبراهيم رجب ،    محمد فخرو ،  
   ،  عائشة سالم مبارك ، عصام يوسف جناحي      . د  الرسول آل شريف ،     عبد
محمـد حـسن   فيصل حسن فوالذ ، الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة ،    . د  

  .منيرة عيسى بن هنديباقر رضي ، 
 
  

  الثاني البند
 ، وإقرارها بما أجري عليهـا مـن         ةالتصديق على مضبطة الجلسة السابق      )٢

 .تعديل 
  
  الثالث البند

وتخزين بشأن حظر استحداث وإنتاج     قانون  مشروع  بإحالة   ُأخطر المجلس   )٣
إلى صاحب السمو رئيس الوزراء     مائية وتدمير تلك األسلحة ؛      األسلحة الكي 

 . تمهيدا لتصديق صاحب الجاللة الملك عليه
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٢

  الرابع البند
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون      قانون مشروع   بإحالة سُأخطر المجل   )٤

ناقصات والمشتريات الحكوميـة ،     مم بشأن تنظيم ال   ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(رقم  
م ؛ إلى لجنـة الـشؤون       ٢٠٠٧لسنة  ) ٦٠(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

 .المالية واالقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
  

 
  اخلامس البند

بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار     قانون   مشروع    بإحالة خطر المجلس أُُ  )٥
بين حكومة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن توكيل حكومـة           
مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي للتنمية وإيجارهـا           

  الحـد  نقل ميـاه محطـة   لحكومة مملكة البحرين واستخدامها في مشروع   
  م ؛ إلى  ٢٠٠٨لسنة  ) ١٨(، المرافق للمرسوم الملكي رقم      ) المرحلة الثالثة (

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية مع إخطار لجنـة الـشؤون التـشريعية            
 .والقانونية 

  
 

 السادسالبند 

مكرراً إلـى   ) ٣١٠(قانون بإضافة مادة رقم      مشروع    بإحالة ُأخطر المجلس  )٦
المعد (م ،     ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(لمرسوم بقانون رقم    قانون العقوبات الصادر با   

؛ إلى لجنـة الـشؤون      )  ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب       في
 .التشريعية والقانونية 
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٣

  السابع البند
من قـانون   ) ٣٩٣(قانون بتعديل المادة رقم     ُأخطر المجلس بإحالة مشروع      )٧

المعد فـي   (م ،     ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم      
؛ إلـى لجنـة الـشؤون       ) ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النـواب       

 .التشريعية والقانونية 
  
  الثامن البند

بشأن تحسين الخدمة فـي الجهـات        مشروع قانون     بإحالة خطر المجلس ُأ  )٨
 . الحكومية ؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  التاسع البند

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني       على طلب   الموافقة    )٩
ـ      للجنة  بخصوص تمديد المدة المقررة      االقتراح لتقديم التقريـر الخـاص ب

 ، المقدم من أصـحاب الـسعادة        بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة     
سميرة إبراهيم بن رجب ، عبد الرحمن محمد جمشير ، سعود           : األعضاء  

  .عائشة سالم مبارك . د  ،كانو ، أحمد إبراهيم بهزاد عبد العزيز 
  

  العاشرالبند 
االتفاقيـة  مشروع قانون بالتـصديق علـى        على   افقة من حيث المبدأ   المو  )١٠

اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفنـي بـين دول          
رافـق  مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، الم      

  .م ٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(للمرسوم الملكي رقم 
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٤

 .بتعديل اللجنة  ديباجة المشروع الموافقة على )١١
 . من الحكومة جاءتالموافقة على المادة األولى كما ) ١٢

 .الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من اللجنة ) ١٣
، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  هالموافقة على المشروع في مجموع   ) ١٤

 .الجلسة القادمة 
 

  احلادي عشرالبند 
بين اتفاقية مشروع قانون بالتصديق على الموافقة من حيث المبدأ على   )١٥

نيا االتحادية بشأن تشجيع وحماية البحرين وجمهورية ألما مملكة
  سنةل) ١١٦(االستثمارات المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م ٢٠٠٨ 
 . بتعديل اللجنة ديباجة المشروعالموافقة على   )١٦
 .الموافقة على المادة األولى كما جاءت من الحكومة   )١٧
 .الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة   )١٨

ه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في  في مجموعالموافقة على مشروع  )١٩
  .الجلسة القادمة 

  
   عشرالثانيالبند 

على مشروع قانون بتعديل بعـض  الموافقة على المشروع من حيث المبدأ        )٢٠
شأن حماية الشواطئ والسواحل    بم ،   ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(أحكام القانون رقم    

  . والمنافذ البحرية 
 .بالتعديل المطروح في الجلسة المشروع ديباجة الموافقة على  )٢١ 
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٥

سحب تقرير اللجنة   بلمرافق العامة والبيئة    طلب رئيس لجنة ا   الموافقة على    )٢٢ 
  .بخصوص المشروع المذكور ، وذلك لمزيد من الدراسة

  
   عشرلثالثاالبند 

على مشروع قانون بشأن اإلعفاء من سـداد        من حيث المبدأ    الموافقة  عدم   ) ٢٣
ة التي تستحق عند استبدال المعـاش ، وإعادتـه إلـى            بعض المبالغ المالي  

  .الف المجلسين عليه مجلس النواب حيث تم اخت
  

   عشرالرابعالبند 
على من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب           الموافقة  عدم  ) ٢٤

  لـسنة  ) ١(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم بقـانون رقـم            
المعد في ضوء االقتـراح بقـانون       ( م ، في شأن الكهرباء والماء       ١٩٩٦

يحيل رئيس المجلس القـرار إلـى صـاحب         و) المقدم من مجلس النواب     
  .السمو رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم 

  
   عشراخلامسالبند 

التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحـرين المـشارك فـي             ) ٢٥
االجتماع الثالث للبرلمانيات والقيادات النسوية بدول مجلس التعاون لـدول          

إلـى   ٢١من   في سلطنة عمان ، خالل الفترة        الخليج العربية ، والذي عقد    
  .م ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٢

  
   عشرالسادسالبند 

التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحـرين المـشارك فـي             ) ٢٦
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٦

 مجـالس الـشورى والنـواب       رؤوساءاالجتماع الثاني ألصحاب المعالي     
 ، والذي عقـد     والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية       

  .  م ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٤  إلى٢٣ في سلطنة عمان ، خالل الفترة من 
  

   عشر بعالساالبند 
ُأخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ) ٢٧

مجالس االجتماع األول مفتوح العضوية االستثنائي للجنة التنفيذية التحاد 
لمؤتمر اإلسالمي حول الوضع الحرج السائد الدول األعضاء في منظمة ا

  .م ٢٠٠٩ يناير ١٤في غزة ، والذي عقد في تركيا بتاريخ 
 

  
 
 

  
 

 
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

 إدارة شؤون الجلسات
  


