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 التاسعةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات

  م٢٦/٢/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد العادي األول 

 قرارا ونتيجة٢٧(
ً

(  
  
   األولالبند

جمال محمد فخرو،   :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء           )١
الـدكتور    أحمد إبراهيم بهـزاد،    ،عبدالرحمن محمد جمشير   ان،ألس توماس سمع  

ربـاب عبـدالنبي     ،خالد عبدالرسول آل شـريف     الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة،     
، الـدكتور  عصام يوسف جنـاحي الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم،     ،العريض

  .الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة
  
  الثاني البند

  .جلسة السابقة ، وإقرارها بال تعديلالتصديق على مضبطة ال )٢
  
  الثالث البند

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون رقـم           بإحالة   ُأخطر المجلس  )٣
م بشأن تنظيم المناقـصات والمـشتريات الحكوميـة المرافـق           ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(

  إلى لجنة الشئون المالية واالقتصادية مع      ؛م٢٠٠٦لسنة  ) ٧٠(للمرسوم الملكي رقم    
 .إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية



             دور االنعقاد العادي األول)                                                           ٩(قرارات الجلسة 
  م                                                                          الفصل التشـريعي الثاني٢٦/٢/٢٠٠٧

٢

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانيـة العامـة      بإحالة   ُأخطر المجلس  )٤
م المرافق للمرسوم الملكي رقـم      ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٩(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

ن  إلى لجنة الشئون المالية واالقتصادية مع إخطار لجنة الشئو         ؛م٢٠٠٤لسنة  ) ٧٨(
 .التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي         بإحالة   ُأخطر المجلس  )٥
تعديل أنصبة المعـاش علـى      ( م١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

 .إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية؛ )المستحقين

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي         بإحالة   ُأخطر المجلس  )٦
 إلى  ؛)٣٦،  ٣٥تعديل المادتين   (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية            
 .لجنة الخدماتلواالقتصادية لبيان مرئياتهما 

مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الـوطني إلـى لجنـة            بإحالة   سُأخطر المجل  )٧
 .الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمجلس السلم         بإحالة   ُأخطر المجلس  )٨
 إلـى لجنـة     ؛م٢٠٠٦لـسنة   ) ٩٧(واألمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم       

لخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنـة الـشئون التـشريعية            الشئون ا 
 .والقانونية

من المرسوم بقانون   ) ٤١(اقتراح بقانون بتعديل نص المادة       بإحالة   ُأخطر المجلس  )٩
، والمقدم من سعادة العـضو      م بإصدار قانون محكمة التمييز    ١٩٨٩لسنة  ) ٨(رقم  

 .لتشريعية والقانونيةلجنة الشئون ا؛ إلى رباب عبدالنبي العريض
  
  الرابع البند

مشروع قـانون بـشأن مكافحـة     من )٧(الموافقة على إعادة المداولة في المادة   ) ١٠
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم 



  العادي األولدور االنعقاد )                                                                      ٩(قرارات الجلسة 
  م                                                                          الفصل التشـريعي الثاني٢٦/٢/٢٠٠٧

٣

، وإقرار القرار الـسابق     المذكورةالتعديل المقترح على المادة     على  عدم الموافقة    ) ١١
 .افقة على المادة كما جاءت من الحكومةوهو الموللمجلس، 

وإعادته إلى مجلس النواب، حيث تم اخـتالف         مشروع،الالموافقة النهائية على     ) ١٢
 . المجلسين عليه

  
  اخلامس البند

مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحـرين،       الموافقة من حيث المبدأ على       ) ١٣
 .م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .بتعديل اللجنةديباجة الة على الموافق ) ١٤

 .كما جاءت من الحكومة) ١٠ إلى ٦ ، ٤إلى ١(الموافقة على المواد  ) ١٥
 .بتعديل اللجنة) ٥(الموافقة على المادة  ) ١٦
     إقرار توصية اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النـواب بـدمج المـادتين              ) ١٧

 .من المشروع) ٩، ٨(
 .تها من جديدإلى اللجنة لدراس)  ١١(إعادة المادة  ) ١٨
  .تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى الجلسة القادمة ) ١٩
  

  
  
  

 قسم شئون الجلسات : إعداد

  إدارة شئون الجلسات   


