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   عشرةالثانيةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٢٦/١/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢٥ (

ً
  

  
  
  

   األولالبند
:  أصـحاب الـسعادة األعـضاء        اعتذر عن حضور الجلسة كل مـن       )١

 دالل جاسم الزايد ، أحمد إبراهيم بهزاد ، لجشي ، بهية محمد ا   الدكتورة
عصام يوسف  الدكتورة عائشة سالم مبارك ،      السيد حبيب مكي هاشم ،      

   .، وداد محمد الفاضل جناحي ، فيصل حسن فوالذ 
 

  الثاني البند
 .بال تعديل التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢
 

  الثالث البند
مـن قـانون    ) ٢٦(بتعديل المادة    مشروع قانون ُأخطر المجلس بإحالة     )٣

لـسنة  ) ١٣(تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومـة رقـم      
 لتـصديق  ا إلى صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء تمهيـد  ؛م  ١٩٧٥
 .   الملك عليهجاللة

  



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)١٢(قرارات الجلسة 
 لثاني                                                                                 الفصل التشریعي ام٢٦/١/٢٠٠٩

٢

  الرابع البند
مـن قـانون    ) ٢٥(بتعديل المادة   ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون       )٤

ت التقاعد لضباط وأفراد قـوة دفـاع البحـرين          تنظيم معاشات ومكافآ  
 إلـى   ؛م  ١٩٧٦لسنة  ) ١١(واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم       

  .  الملك عليه جاللةصاحب السمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق 

  
  اخلامس البند

 وزير شؤون   ميرزاأجاب صاحب السعادة الدكتور عبدالحسين بن علي         )٥
من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد حاجي بـشأن         النفط والغاز والمقدم    

ـ نتائج أعمال االستكشاف مع الشركتين األمريكية والتايلندية ، كما    قعلّ
 .سعادة العضو السائل عليه 

 
  

 السادسالبند 

تأجيل السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير             )٦
ة سالم مبـارك بـشأن       والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائش      المالية

 ، وحجم هـذه     في المملكة خطط الوزارة لتشجيع االستثمارات األجنبية      
اإلجمالي ، والمعوقات الرئيسية    اتج القومي   ونسبتها من الن  االستثمارات  

وذلك العتـذار     إلى الجلسة القادمة   ؛ت   جذب هذه االستثمارا   تعيقالتي  
 .صحي سعادة العضو السائلة عن حضور الجلسة بسبب عارض 

  
  

  



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)١٢(قرارات الجلسة 
 لثاني                                                                                 الفصل التشریعي ام٢٦/١/٢٠٠٩

٣

  السابع البند
الموافقة على إعادة مشروع قانون بتقرير زيادة ألصحاب المعاشـات           )٧

والمكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحـرين واألمـن العـام            
لجنة مشتركة   م ، إلى    ١٩٧٦لسنة  ) ١١(الصادر بالمرسوم بقانون رقم       

الشؤون المالية واالقتصادية ولجنة الخدمات لدراسته من جديد        من لجنة   
 . على ضوء الميزانية العامة الجديدة للدولة 

  
  الثامن البند

 الحـساب   بشأنالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية واالقتصادية         )٨
 ديـسمبر   ٣١الختامي المدقق الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية فـي          

تأخر وصول الحسابات الختامية من     ظ المجلس على    مع تحف م ،   ٢٠٠٤
  .مجلس النواب

 
  التاسعالبند 

األول للجنـة الـشؤون     من التقرير التكميلـي      )٣(المادة  الموافقة على    )٩
الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخصوص مـشروع بـشأن حظـر           

نتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتـدمير تلـك         إاستحداث و 
؛ علـى   م  ٢٠٠٧لـسنة   ) ٧٩(، المرافق للمرسوم الملكي رقم      األسلحة  

  :التفصيل التالي
 . كما جاءت من الحكومة ) أ ، ب ، ج(الموافقة على البنود  •
 . بتعديل اللجنة ) د ، هـ ، و(الموافقة على البنود  •

 .بتعديل اللجنة ) ٢١ ، ١٦ (المادتينالموافقة على  ) ١٠



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)١٢(قرارات الجلسة 
 لثاني                                                                                 الفصل التشریعي ام٢٦/١/٢٠٠٩

٤

 . من الحكومة ا جاءتكما) ٢٣ ، ٢٠ (المادتينالموافقة على  ) ١١
على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه      المشروع في مجموعه     ىعلالموافقة   ) ١٢

 .في الجلسة القادمة 
  

  العاشرالبند 
على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم       من حيث المبدأ    الموافقة   ) ١٣

 .م في شأن اإلسكان ١٩٧٦لسنة ) ١٠(بقانون رقم 
 . اءت من الحكومة الموافقة على ديباجة المشروع كما ج ) ١٤
 .كما جاءت من الحكومة ) ١(الموافقة على المادة  ) ١٥
 . بتعديل اللجنة ) ٢(الموافقة على المادة   ) ١٦

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه            ) ١٧
 . في الجلسة القادمة 

  
   عشراحلاديالبند 

 بـسحب نونيـة   لجنة الشؤون التشريعية والقا   رئيس  طلب  على  الموافقة   ) ١٨
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم       تقرير اللجنة بخصوص    

يز ، والمقدم   يم بإصدار قانون محكمة التم    ١٩٨٩لسنة  ) ٨(بقانون رقم   
دالل جاسم الزايد ، رباب عبد النبـي        : من أصحاب السعادة األعضاء     

   .العريض 

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


