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   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة السابعةالقرارات
  م٢٦/١١/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 
  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 

 قرارا ونتيجة١٥(
ً

(  
  

  

  األولالبند 
خالـد حـسين    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١

م الزايد، صادق عبـدالكريم الـشهابي، خالـد عبدالرسـول         المسقطي، دالل جاس  
 .الشريف

  
  الثانيالبند 

 . بال تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢
  

  الثالثالبند 
) ١٣(من القانون رقـم     ) ٢٦( المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة        ُأخطر )٣

موظفي الحكومة إلى لجنـة     م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ل      ١٩٧٥لسنة  
 .الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

من قانون تنظيم معاشات    ) ٢٥( المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة        ُأخطر )٤
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام، الصادر بالمرسوم       

نة الخدمات مع إخطـار لجنـة الـشؤون         م إلى لج  ١٩٧٦لسنة  ) ١١(بقانون رقم   
 .نيةالتشريعية والقانو
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٢

ُأخطر المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح والمساعدات الدراسية،  )٥
فوزية سـعيد الـصالح، وداد محمـد        . د: والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء    

ناصـر  . د لغـتم، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالرحمن محمد ا . الفاضل، د 
 .حميد المبارك إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

  

  الرابعالبند 
 صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعيـة           أجابت )٦

عن سؤال سعادة العضو فيصل حسن فوالذ بشأن خطط الوزارة من أجل مكافحة             
 .لمملكة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلكبا) الفاقة(الفقر

  

  اخلامسالبند 
السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الفريق الركن الـشيخ راشـد بـن          تأجيل بند    )٧

عبداهللا آل خليفة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد       
المدني في مواجهة أي حريق قد      بشأن مدى االستعداد الذي تتمتع به أجهزة الدفاع         
 . وذلك بسبب سفر سعادة الوزيريشب في الطوابق العالية جدا بالمباني الشاهقة،

  

  السادسالبند 
 النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلـى            الموافقة )٨

لمرسوم الملكي  اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي، المرافق ل        
م، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة         ٢٠٠٧لسنة  ) ٤٩(رقم  

 .الملك عليه
  

  السابعالبند 
المـادة  المضاف إلى   ) ٨( باإلبقاء على البند     لجنة الخدمات توصية  الموافقة على    )٩

 مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسـوم         من  ) ٦(
 .م٢٠٠٦لسنة ) ٩٨(الملكي رقم 
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٣

وإعادته إلى مجلس النـواب ، حيـث تـم    ، الموافقة النهائية على المشروع     ) ١٠
  . اختالف المجلسين عليه

  
 .تأجيل مناقشة ما تبقى من بنود جدول األعمال إلى الجلسة القادمة) ١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


