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  احلادية عشرةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م١٩/١/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢١ (

ً
  

  
  
  

   األولالبند
إبراهيم :  أصحاب السعادة األعضاء     اعتذر عن حضور الجلسة كل من      )١

، الدكتور الشيخ علي بـن      خالد عبدالرسول آل شريف     محمد بشمي ،    
  .  آل خليفة عبداهللا

 
  الثاني البند

وإقرارها بما أجري عليهـا     ،  التصديق على مضبطة الجلسة السابقة       )٢
 .من تعديل 

 
  الثالث البند

قانون بالتصديق على اتفاقيـة تـشجيع        مشروع ُأخطر المجلس بإحالة   )٣
حكومة مملكة البحـرين وحكومـة      وحماية االستثمارات المتبادلة بين     

م ؛ إلى   ٢٠٠٨لسنة  ) ٤٩(مملكة هولندا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم        
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الـوطني مـع إخطـار لجنـة           

 .الشؤون التشريعية والقانونية 
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٢

  الرابع البند
ـ            )٤  بُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق علـى اتفاقيـة تجن

ج الضريبي ومنع التهرب المالي علـى الـدخل ورأس المـال            االزدوا
والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومـة جاللـة          
سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم ، المرافق للمرسوم الملكي     

م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن        ٢٠٠٨لسنة  ) ٩٢(رقم  
 . ة الشؤون التشريعية والقانونية الوطني مع إخطار لجن

  
  اخلامس البند

  حمـد مبـارك    : ُأخطر المجلس برسالة أصحاب الـسعادة األعـضاء          )٥
النعيمي ، خالد حسين المسقطي ، جميـل علـي المتـروك ، سـعود               

عائشة سالم مبارك بخصوص طلـب اسـترداد        . عبدالعزيز كانو ، د     
  . االقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري 

 
 السادسالبند 

 صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الـصحة          أجاب )٦
بـشأن نـسبة    الدكتورة فوزية سعيد الـصالح  عن سؤال سعادة العضو 

 سعادة  تكما علَّق إصابة األطفال بمرض السكري في مملكة البحرين ،         
 . على ذلك ةالعضو السائل

  
  السابع البند

 عن ر مجيد بن محسن العلوي وزير العملصاحب السعادة الدكتو   أجاب )٧
بشأن خطط وزارة العمل      رباب عبدالنبي العريض   سؤال سعادة العضو  
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٣

 سعادة تكما علَّقللحد من استغناء القطاع الخاص عن العمالة الوطنية ،         
 . على ذلك ةالعضو السائل

  
  الثامن البند

 لقـانون  مـن ا  ) ٦(بتعديل المادة    الموافقة النهائية على مشروع قانون     )٨
، م بشأن رعاية وتأهيـل وتـشغيل المعـاقين          ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٤(رقم  

 .وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختالف المجلسين عليه 
 

  التاسعالبند 
  من التقرير التكميلي للجنة    مسمى المشروع بتعديل اللجنة   الموافقة على    )٩

معاملـة زوجـة      بخصوص مشروع قانون بشأن    شؤون المرأة والطفل  
بحريني األجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقـررة           ال

 . على الخدمات الحكومية 

 .  المشروع بتعديل اللجنة ديباجةالموافقة على  ) ١٠
 . من الدراسة  إلى اللجنة لمزيد) ١(إعادة المادة الموافقة على  ) ١١
  . كما جاءت من الحكومة) ٢(الموافقة على المادة  ) ١٢

  . بتعديل اللجنة) ٣(ة الموافقة على الماد ) ١٣
  

  العاشرالبند 
بتقريـر زيـادة     مـشروع قـانون      عدم الموافقة من حيث المبدأ على      ) ١٤

ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون تنظـيم         
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٤

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام      
 . م١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  
   عشراحلاديالبند 

 بتقرير  بخصوص مشروع قانون  الخدمات  للجنة  إعادة التقرير التكميلي     ) ١٥
زيادة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قـانون         

  لـسنة  ) ٢٤(التأمين االجتماعي الـصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم           
 م ؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الماليـة واالقتـصادية           ١٩٧٦

 الجديـدة   ميزانية العامة ال لدراسته من جديد على ضوء       ولجنة الخدمات 
 . للدولة 

  
  الثاني عشرالبند 

بخصوص مشروع قانون بتقرير    للجنة الخدمات   إعادة التقرير التكميلي     ) ١٦
قانون الزيادة ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام        

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي       ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(رقم  
قتـصادية  إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الماليـة واال         الحكومة ؛ 

ميزانية العامة الجديـدة    الولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء        
 . للدولة 

  
   عشرالثالثالبند 

بخصوص مشروع قانون بتعـديل بعـض        الخدمات   تقرير لجنة إعادة   ) ١٧
) ٢٤(أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم     
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٥

ون المالية واالقتصادية   إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤ     م ؛   ١٩٧٦لسنة  
ميزانية العامة الجديـدة    الولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضوء        

 . للدولة 
  

   عشرالرابعالبند 
  بخصوص مشروع قانون بإضـافة مـادة       الخدمات  تقرير لجنة   إعادة   ) ١٨

م بـشأن تنظـيم   ١٩٧٥لـسنة  ) ١٣(مكررا إلى القانون رقم    ) ٧(برقم  
إلى لجنة مـشتركة مـن      في الحكومة ؛    معاشات ومكافآت التقاعد لموظ   

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته مـن جديـد           
 . للدولة ميزانية العامة الجديدة العلى ضوء 

  
   عشراخلامسالبند 

بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم      الخدمات  تقرير لجنة   إعادة   ) ١٩
لصادر بالمرسوم بقـانون    مكررا إلى قانون التأمين االجتماعي ا     ) ٣٤(

إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الماليـة        م ؛   ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(رقم  
ميزانيـة  الواالقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد على ضـوء          

 . للدولة العامة الجديدة 
 

  
  السادس عشرالبند 

تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مـشروع           ) ٢٠
م بـشأن   ٢٠٠٦لـسنة   ) ٢٠(يل بعض أحكام القانون رقم      قانون بتعد 
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٦

حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ؛ لمدة أسبوعين بناء على          
 . طلب الحكومة 

 
   عشرالسابعالبند 

أعمال وفد مملكة البحرين المشارك في ُأخطر المجلس بتقرير  )٢١
رى المؤتمر الثالث واالجتماع الرابع لرابطة مجالس الشيوخ والشو

  والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والذي عقد في 
 . م ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٦ إلى ٢٤ السودان خالل الفترة من –الخرطوم 

  
 
 
 

  
  

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


