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  اخلامسة عشرةلسة اجلالقرارات والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال 
  م٩/٤/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  الثاني الفصل التشريعي – األولدور االنعقاد العادي 
 قرارا ونتيجة٢٤(

ً
(  

  

  
  البند األول

جمـال محمـد    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١
عـصام يوسـف     ،رباب عبدالنبي العـريض   لكريم الشهابي،   فخرو، صادق عبدا  

 .هدى عزرا نونومنيرة عيسى بن هندي، فيصل حسن فوالذ،  جناحي،
  

  البند الثاني
 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل )٢

 
  البند الثالث

جيع وحمايـة  مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة تـش   بإحالة  ُأخطر المجلس    )٣
 –االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين واالتحاد االقتصادي البلجيكي          

 شئونلجنة ال ؛ إلى   م٢٠٠٧لسنة  ) ٥(اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم      
ـ             التـشريعية  شئونالخارجية والدفاع واألمن الوطني مع إخطار كل من لجنـة ال

 .ية واالقتصادية المالشئونوالقانونية ولجنة ال

ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة تـشجيع وحمايـة         )٤
االستثمارات بين حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة الجمهوريـة اإليطاليـة              
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م؛ إلى  ٢٠٠٦لسنة  ) ٩٩( المرافق للمرسوم الملكي رقم      ،والبروتوكول المرافق لها  
ـ        الخارجية والدفاع واألمن ال    شئونلجنة ال   شئونوطني مع إخطار كل من لجنة ال

 . المالية واالقتصاديةشئونالتشريعية والقانونية ولجنة ال
  

  البند الرابع
تأجيل السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم مـن سـعادة              )٥

العضو فيصل حسن فوالذ بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز            
حداث من استغاللهم بهدف خرق القانون وسالمة األمن العـام،          حماية النشء واأل  

 .وذلك بسبب اعتذار سعادة العضو السائل عن حضور الجلسة
  

  البند اخلامس
 سـعادة العـضو     عن سـؤال  التنمية االجتماعية،    السعادة وزيرة    ة صاحب تأجاب )٦

 بالعلم الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن آلية الوزارة لخلق جيل من األطفال يهتم
 . على ذلكة سعادة العضو السائلت، كما علَّقوالتكنولوجيا كفضاء للترفيه والتسلية

  
  السادسالبند 

م بشأن التـأمين    ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٨(مرسوم بقانون رقم    العلى  الموافقة نداء باالسم     )٧
على أن يتم إعالم الحكومـة      ،  م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢ضد التعطل، والصادر بتاريخ     

 .بذلك
  

  بعالبند السا
الحساب الختامي الموحد باعتماد  المالية واالقتصادية شئونلجنة الإقرار توصية  )٨

 والموافقة على مالحظات، م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١للدولة للسنة المالية المنتهية في 
 . الواردة في تقريرهااللجنة
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  ثامنالبند ال
مشروع قانون بتعديل  من) األولى(من المادة ) ٧٥(على المادة تعديل اللجنة  إقرار )٩

لـسنة  ) ٢٤(بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم          
 .)تعديل أنصبة المعاش على المستحقين(م ١٩٧٦

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              )١٠
 .القادمة

  
  تاسعالبند ال

شروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون التـأمين      مالموافقة من حيث المبدأ على       )١١
تعـديل المـادتين    (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

٣٦، ٣٥(. 

 .بتعديل اللجنةالموافقة على ديباجة المشروع  )١٢

 . بتعديل اللجنة)األولى( ةالمادالموافقة على  )١٣

ن المشروع وإقـرار المـادة      م) الثانية(الموافقة على توصية اللجنة بحذف المادة        )١٤
 ).الثانية المستحدثة(

، مع  )الثالثة( يكون رقمها    إلى المشروع  مادةالموافقة على توصية اللجنة بإضافة       )١٥
، وتـصحيح الخطـأ     مراعاة ترقيم بقية المواد عند الصياغة النهائيـة للمـشروع         

  .المطبعي
بعـد  الخامـسة   (بعـة   الراو،  )بعد التعديل الرابعة  (الثالثة  :الموافقة على المادتين     )١٦

 .؛ كما جاءتا من الحكومة)التعديل

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة              )١٧
 .القادمة
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  عاشرالبند ال
 .بإنشاء صندوق الشفاء الوطنيمشروع قانون الموافقة من حيث المبدأ على  )١٨

 .ومةمن الحك كما جاءتالموافقة على ديباجة المشروع  )١٩

 .من الحكومة كما جاءت) ١(الموافقة على المادة  )٢٠

 .مزيد من الدراسةإلجراء لجنة الخدمات إلى  المشروعإعادة  )٢١
  
  
  
  
  
  
  

  الجلساتشئونقسم : إعداد 

   الجلساتشئونإدارة    


