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 اخلامسة والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة القرارات

  م١٢/١١/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
  الثاني الفصل التشريعي – الثاني االنعقاد العادي دور

 قرارا ونتيجة ١٩( 
ً

(  
  
  
   األولالبند

محمـد هـادي أحمـد      :  الـسعادة  احباص عن حضور الجلسة     اعتذر )١
  .هزادالحلواجي، وأحمد إبراهيم ب

  

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

 .من تعديل
  

  الثالث البند
        رسالة صاحب السمو الـشيخ خليفـة بـن سـلمان          بُأخطر المجلس    )٣

لسنة ) ٢٠(آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم 
 العامة للدولة للسنتين المـاليتين      م بفتح اعتماد إضافي للميزانية    ٢٠٠٧
  . م٢٠٠٨ – ٢٠٠٧
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٢

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئـيس         ُأخطر المجلس ب   )٤
مجلس النواب بشأن موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى          
بخصوص مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافـق         

حال المشروع إلى   ي وعليه .م٢٠٠٤لسنة  ) ٥٤(للمرسوم الملكي رقم    
  .سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

بالتصديق علـى اتفاقيـة نقـل       ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون       )٥
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لـدول           

؛ م٢٠٠٧لـسنة   ) ٥١(الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم       
مع إخطار لجنـة    الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني       لجنة   إلى
  . التشريعية والقانونيةشؤونال
بالموافقة على انـضمام مملكـة      ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون       )٦

البحرين إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي،         
الشؤون  إلى لجنة    ؛م٢٠٠٧لسنة  ) ٤٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

 التشريعية  شؤونمع إخطار لجنة ال   الخارجية والدفاع واألمن الوطني     
  .والقانونية

ما انتهى إليه مجلس النواب بخـصوص قـرار   ُأخطر المجلس بإحالة   )٧
مجلس الشورى فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول          

 المدنية معاملـة    مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة       
؛ م٢٠٠٧لسنة  ) ٨(المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم       

  . التشريعية والقانونيةشؤونإلى لجنة ال
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٣

البيئـة، والمقـدم مـن    ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون بـشأن     )٨
بهيـة جـواد    . ألس توماس سـمعان، د    : أصحاب السعادة األعضاء    

سيد حبيب مكي هاشـم، عبـدالرحمن       لاالجشي، فؤاد أحمد الحاجي،     
لجنة  لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار    إلى   ؛عبدالحسين جواهري 

  . التشريعية والقانونيةشؤونال
  

  الرابع البند
بتعديل بعـض أحكـام قـانون       الموافقة النهائية على مشروع قانون       )٩

م، ١٩٧٦لـسنة   ) ١٥(رقـم   العقوبات الصادر بالمرسـوم بقـانون       
 وإحالته إلى سمو    ،م٢٠٠٦لسنة  ) ٥٠(والمرافق للمرسوم الملكي رقم     

  .رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
  

  اخلامس البند
مشروع قانون من ) ٦(في المادة  على طلب إعادة المداولةالموافقة  ) ١٠

 الملكـي   بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسوم      
  .م٢٠٠٦لسنة ) ٩٨(رقم 

إلى لجنة الخدمات لدراستها من جديد، علـى أن         ) ٦(إعادة المادة    ) ١١
  .يعرض تقرير اللجنة في الجلسة القادمة

  

  السادس البند
لـسنة  ) ١٣(بتعديل القانون رقم    جواز النظر في االقتراح بقانون       ) ١٢

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومـة         ١٩٧٥
أليس تومـاس  : عديالته، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء       وت
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٤

فوزية سعيد . بهية جواد الجشي، عبداهللا راشد العالي، د. سمعان، د
 وإحالته إلى الحكومة لوضـعه فـي        ،الصالح، وداد محمد الفاضل   

 .صيغة مشروع قانون
  

  السابع البند
ن رقـم   بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانو       االقتراح بقانون  إحالة ) ١٣

م في شأن األحداث، والمقـدم مـن أصـحاب          ١٩٧٦لسنة  ) ١٧(
بهية جواد الجـشي،    . أليس توماس سمعان، د   : السعادة األعضاء   

 ؛السيد حبيب مكي هاشم، فيصل حسن فوالذ، وداد محمد الفاضل         
 وشؤون المـرأة والطفـل      ،إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخدمات     

 .لدراسته من جديد
 

  الثامن البند
مرئيات لجنة الشؤون الخارجية والـدفاع واألمـن      تعليق على   تم ال  ) ١٤

الوطني بخصوص االجتماع األول لرؤسـاء مجـالس الـشورى          
والنواب والوطني واألمة في دول مجلس التعاون، والمقرر عقـده          

 .م٢٠٠٧ نوفمبر ٢٩ إلى ٢١في دولة قطر خالل الفترة من 
 

  
 

   الجلساتشؤونقسم : إعداد 
   الجلساتشؤونإدارة 

  


