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  العاشرةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م١٢/١/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢٩ (

ً
  

  
  
  

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

   .صالح الزية سعيد فو. توماس سمعان ، د 
 

  الثاني البند
 . تعديل  بالوإقرارها، التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢

 
  الثالث البند

رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون           )٣
بشأن طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون بشأن       مجلس الشورى والنواب    

لة البحرينية في كل مـا يخـص        معاملة زوجة البحريني األجنبية معام    
ألخذ رأي . (لقادمة الرسوم المقررة على الخدمات إلى إحدى الجلسات ا       

 )المجلس بشأنه

 .موافقة على الطلب المذكور ال )٤
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٢

 الرابعالبند 

تأجيل السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقـوب            )٥
لصالح بـشأن   الحمر وزير الصحة والمقدم من سعادة الدكتورة فوزية ا        

وذلـك  نسبة إصابة األطفال بمرض السكري في مملكـة البحـرين ؛            
 .العتذار سعادة العضو السائلة عن حضور الجلسة لظرف طارئ 

  
 اخلامسالبند 

 عن سؤال  بن خليفة آل خليفة وزير اإلسكان     الشيخ إبراهيم  معالي أجاب )٦
  تطبيـق الخطـة المتعلقـة    بشأن السيد حبيب مكي هاشم    سعادة العضو 

مة ابإيجاد مصادر تمويل رديفة ومتممة للمبالغ المعتمدة في الميزانية الع  
، كما علَّق سعادة    لبناء وحدات سكنية ومنح قروض إسكانية للمواطنين        

 .العضو السائل على ذلك 
  

  السادس البند
 بالتصديق على اتفاقية المقر بـين       الموافقة النهائية على مشروع قانون     )٧

ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط      حكومة مملكة البحرين    
 وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء      ،)  (MENAFATFوشمال أفريقيا   

 .تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
 

  السابعالبند 
العقارات للمنفعة  بشأن استمالك   الموافقة النهائية على مشروع قانون       )٨

عـة العامـة ،     العامة ، ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمن       
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٣

ومشروع قانون بشان استمالك العقارات للمنفعـة العامـة المرافـق           
م ، ومـشروع قـانون بـشان     ٢٠٠٨لسنة  ) ٩(للمرسوم الملكي رقم    

تعويض المالك عن مساحة األراضي التـي تقتطـع مـن أمالكهـم             
 مجلـس   ، وإحالته إلـى   لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية       

 .الف المجلسين عليه ، وذلك الختالنواب 
  

  الثامنالبند 
من المرسوم بقـانون رقـم      ) ٥(رفض مشروع قانون بتعديل المادة       )٩

 .م في شأن اإلسكان من حيث المبدأ ١٩٧٦لسنة ) ١٠(
  

  التاسعالبند 
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية  )١٠

) ١( في القطاع رقم  )( EPSAاالستكشاف والمشاركة في اإلنتاج 
من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال 

 .م ٢٠٠٨لسنة ) ٩٥(األمريكية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة  ) ١١
 .كما جاءتا من الحكومة  ) ٢ ، ١(الموافقة على المادتين  )١٢

 .شروع في مجموعه الموافقة على الم ) ١٣

الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال ، وإحالته إلى سمو           ) ١٤
 .رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه 
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٤

 العاشرالبند 

) ٣١(الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل القانون رقم        ) ١٥
م ٢٠٠٧نتين الماليتين   م باعتماد الميزانية العامة للدولة للس     ٢٠٠٦لسنة  

 .م ٢٠٠٨لسنة ) ١١١(م المرافق للمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨و 

 . الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة  )١٦

 .كما جاءت من الحكومة ) ٣، ٢ ، ١(الموافقة على المواد  )١٧

 .الموافقة على المشروع في مجموعه  )١٨

 ، وإحالته إلى سمو     الموافقة النهائية على المشروع بصفة االستعجال      ) ١٩
 .رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه 

  
  احلادي عشر البند 

من ) ٦(الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة  )٢٠
  م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(القانون رقم 

 .المعاقين 

 . لحكومة الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من ا )٢١

 . بتعديل اللجنة ) ٢ ، ١(الموافقة على المادتين  )٢٢

الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهـائي             ) ٢٣
 .عليه في الجلسة القادمة 

  
  الثاني عشرالبند 

وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العادية ُأخطر المجلس بتقرير  )٢٤
م والتي عقدت ٢٠٠٨ االنتقالي للعام الثانية المستأنفة للبرلمان العربي
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٥

 نوفمبر ٩ إلى ٧في الجمهورية العربية السورية خالل الفترة من 
 .م ٢٠٠٨

  
   عشرالثالثالبند 

 بيانالموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )٢٥
 . بشأن تواصل العدوان على غزة 

 . الجلسة الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالوته في ) ٢٦
 
 
 

  
  

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


