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 رابعةال والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة القرارات

  م٥/١١/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
  الثانيالفصل التشريعي   – الثاني االنعقاد العادي دور

 قرارا ونتيجة ٣٦( 
ً

(  
  
   األولالبند

جمـال  : كل من أصحاب السعادة األعـضاء      عن حضور الجلسة     اعتذر) ١ 
 وعبدالرحمن  ، بهزاد  إبراهيم  وأحمد ، المسقطي ين حس خالد و فخرو،محمد  

عبـاس  والدكتورة نـدى     جناحي،يوسف  جواهري، وعصام   عبدالحسين  
  .حفاظ

  

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

 .تعديل
  

  الثالث البند
انون رقـم   بتعديل بعض أحكام الق    االقتراح بقانون ُأخطر المجلس بإحالة     )٣

م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من        ٢٠٠٧لسنة  ) ١٥(
عبدالرحمن محمد الغتم، دالل جاسم الزايـد،       : أصحاب السعادة األعضاء  
  .الشئون التشريعية والقانونية إلى لجنة رباب عبدالنبي العريض؛
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٢

ري، بشأن مكافحة الغـش التجـا     ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون       )٤
أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى : والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء 

بن هندي، دالل جاسم الزايد، الدكتورة عائـشة سـالم مبـارك، ربـاب      
 إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع إخطار لجنة         ؛عبدالنبي العريض 

  .الشئون المالية واالقتصادية
  

  الرابع البند
بتعديل بعض أحكام قـانون     على مشروع قانون    مبدأ  من حيث ال  الموافقة   )٥

م، والمرافـق   ١٩٧٦لسنة  ) ١٥(العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم      
  .م٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(للمرسوم الملكي رقم 

  .الموافقة على ديباجة المشروع المذكور بتعديل اللجنة) ٦
 .)٣، ٢، ١(:  كما جاءت من الحكومة واد التاليةالموافقة على الم) ٧

لنهائي عليه في   االموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي           )٨
 .الجلسة القادمة

  

  اخلامس البند
بشأن الهيئة العامـة للتـأمين   على مشروع قانون   من حيث المبدأ    الموافقة  ) ٩

  .م٢٠٠٦لسنة ) ٩٨(االجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  . الموافقة على ديباجة المشروع المذكور بتعديل اللجنة)١٠
   ، ٩، ٣، ١(:   كمـا جـاءت مـن الحكومـة      واد التالية الموافقة على الم  ) ١١

١١، ١٠(. 

 .)٧، ٥، ٤(:  بتعديل اللجنة واد التاليةالموافقة على الم) ١٢
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 .بالتعديل المطروح في الجلسة )٢(المادة الموافقة على ) ١٣

 :على النحو التالي ) ٦(ادة  المإقرار) ١٤

 .الموافقة على صدر المادة كما جاء من الحكومة •

، ٣، ٢(:  كما جاءت من الحكومة الفقرات التاليةالموافقة على  •
٧، ٦، ٥.( 

 . بتعديل اللجنة)٤، ١(تين الفقرالموافقة على  •

 ).٨(الموافقة على توصية اللجنة بإضافة فقرة جديدة رقمها  •

 :على النحو التالي ) ٨(المادة إقرار ) ١٥

 .كما جاءت من الحكومة) أ(الفقرة الموافقة على  •

 .بتعديل اللجنة) ب (ةالفقرالموافقة على  •

) ج(الموافقة على توصية اللجنة بإضافة فقرة جديدة رقمها  •
 .بالصيغة المطروحة في الجلسة

  
  السادس البند 

لـى غيـر    بشأن التأمين الـصحي ع    جواز النظر في االقتراح بقانون      ) ١٦
البحرينيين المقيمين في المملكة، والمقـدم مـن أصـحاب الـسعادة            

عبدالرحمن محمد جمشير، السيد حبيب مكي هاشم، محمد        : األعضاء
هادي أحمد الحلواجي، ألس تومـاس سـمعان، خالـد عبدالرسـول            

 . وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون،الشريف
  

  قسم شئون الجلسات: إعداد 
  ون الجلساتئارة شإد


