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  السابعةالقرارات والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال جلسة الس 
  م٦/١٢/٢٠٠٤املنعقدة بتاريخ 
   الفصل التشريعي األول–دور االنعقاد العادي الثالث 

  
  البند األول

  مـن  بما أجـري عليهـا       وإقرارها   ابقةالستم التصديق على مضبطة الجلسة       )١
  .تعديل 

  
  البند الثاني

مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ        ُأخطر المجلس بإحالة     )٢
إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الـشئون التـشريعية            البحرية  

  .والقانونية 
السيد حبيب مكي هاشـم بـشأن   الموافقة على الطلب المقدم من سعادة العضو      ) ٣

  .من مشروع  قانون الخدمة المدنية ) ١٠(إعادة مناقشة المادة 
ألـس سـمعان ، الـدكتور       : على الطلب المقدم من السادة األعضاء       الموافقة  ) ٤

إعادة مناقشة   ، بشأن    عبدالرحمن بوعلي ، الدكتور هاشم الباش ، وداد الفاضل        
   .ة المدنيةمن مشروع  قانون الخدم) ١٢(المادة 
  



                                                             دور االنعقاد العادي الثالث )   ٧(     قرارات الجلسة 
  م                                                                 الفـصل التشـريعي األول٦/١٢/٢٠٠٤     

٢

  البند الثالث
سـعادة  عـن سـؤال     صاحب السعادة وزير المالية واالقتصاد الوطني       أجاب  ) ٥

العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن مقدار الفائض المحقق في موازنة عـام             
م ، وهل تم استخدامه بالكامل لالحتياطي العام ؟ ومـا هـي توقعـات               ٢٠٠٣

 على  السائلكما علق سعادة العضو    ؟م  ٢٠٠٤الحكومة للفائض حتى نهاية عام      
  .ذلك 

  
  البند الرابع

مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكـول   الموافقة من حيث المبدأ على    )٦
المعدل والمكمل التفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحـرين وحكومـة            

   .الجمهورية الفرنسية
كما جـاءت مـن      )٢ ،   ١(لمادتين  الموافقة على ديباجة المشروع المذكور وا     ) ٧

  .الحكومة 
الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليـه فـي              ) ٨

  .الجلسة القادمة 
  

  البند اخلامس
من مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية كما        ) ٣٦(الموافقة على المادة    ) ٩

  . وردت من الحكومة 
من القـانون المـذكور           ) ٣٩ ،   ٣٨ ،   ٣٤ ،   ٣٢ - ٣٠(الموافقة على المواد    ) ١٠

  . بتعديل اللجنة 
  .بالتعديل الذي طرح في الجلسة ) ٣٧ ، ٣٣ ، ١٠(الموافقة على المواد ) ١١
  .إلى اللجنة لدراستهما من جديد ) ٤٠ ، ٣٥(إعادة المادتين ) ١٢



                                                             دور االنعقاد العادي الثالث )   ٧(     قرارات الجلسة 
  م                                                                 الفـصل التشـريعي األول٦/١٢/٢٠٠٤     

٣

 مـن الـسادة     ، والمقدم ) ١٢(على التعديل المقترح على المادة      الموافقة  عدم  ) ١٣
ألس سمعان ، الدكتور عبدالرحمن بوعلي ، الدكتور هاشم الباش ،           : األعضاء  

   .وداد الفاضل
  .تأجيل مناقشة ما تبقى من مواد المشروع إلى جلسة الحقة ) ١٤
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد يوسفحمدأ

   إدارة شئون الجلساتمدير
   

 


