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   عشرةالسابعةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٢/٣/٢٠٠٩   بتاريخاملنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢٠ (

ً
  

  
  
  

   األولالبند
جمـال  : اء  أصحاب السعادة األعـض اعتذر عن حضور الجلسة كل من   )١

  الموسـوي ،   ى ضياء يحي  سيد عبد الرحمن المؤيد ،   محمد فخرو ، خالد     
 باقر،  محمد حسن فوزية سعيد الصالح  ،ةعبد اهللا راشد العالي ، الدكتور

 . ندى عباس حفاظ ةالدكتور
 
  

  الثاني البند
 ، وإقرارها بما أجري عليها مـن        التصديق على مضبطة الجلسة السابقة     )٢

 .تعديل 
  
  الثالث البند

من قانون  ) ٥١(بتعديل المادة قانون مشروع الة بإح ُأخطر المجلس  ) ٣
في المعد ( م ، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
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٢

؛ إلى لجنة الشؤون ) ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى 
 .التشريعية والقانونية 

 
  الرابع البند

شأن إنشاء وتأسـيس    عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون ب          ) ٤
  صندوق لدعم الطلبة الدارسين فـي الـداخل والخـارج علـى نفقـتهم              

  .وإعادته لمجلس النواب ، حيث تم اختالف المجلسين عليه ،  الخاصة
 

  
  اخلامس البند

 أحكام قانون بعضالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل ) ٥
   م ،١٩٧٦لسنة ) ٢٤( رقم التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون

المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة (
إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات % ٣سنوية بواقع 

  ) .االجتماعية
  . بتعديل اللجنة ديباجة المشروع الموافقة على  )٦
  :ادة األولى على النحو التالي  المإقرار ) ٧

 . الموافقة على مقدمة المادة كما جاءت من الحكومة  •

 . اللجنة بتعديل) ٣٩(الموافقة على المادة  •

 . من الحكومة اكما جاءت) ٥٧ ، ٤١ (تينالموافقة على الماد •

  . اللجنة بتعديلالموافقة على المادة الثانية   )٨
  . اللجنة بتعديلالموافقة على المادة الثالثة  ) ٩
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٣

 على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه ه ،الموافقة على المشروع في مجموع) ١٠
  .في الجلسة القادمة 

  
  السادس البند

تأجيل مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية واالقتصادية   )١١
بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم لألسر 

 .   ة الدين من خدمالبحرينية ذات الدخل المحدود 

  
 بعالساالبند 

يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان الموافقة على تضمين بند ما   )١٢
بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي حضرة صاحب الجاللة الملك 

 .المفدى مقاليد الحكم في المملكة 

 . في الجلسة تهالموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالو  )١٣

  
  البند الثامن 

الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان   )١٤
لإلشادة بجهود مملكة البحرين والجمهورية اإلسالمية اإليرانية لتجاوز 

 . تداعيات التصريحات غير المسؤولة 

 . في الجلسة تهالموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالو  )١٥
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٤

 البند التاسع

ى تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان الموافقة عل  )١٦
صلى اهللا عليه الكريم بشأن تطاول التلفزيون اإلسرائيلي على الرسول 

  . وسلم والسيد المسيح عليه السالم وحفريات المسجد األقصى 
   . في الجلسة تهالموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالو ) ١٧
 

  
  

  
  لسات الجشؤون قسم: إعداد

 إدارة شؤون الجلسات

  
  

  


