
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة احلادية والعشرينالقرارات
  م١٧/٣/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٢٣(

ً
(  

  
  األولالبند 

إبـراهيم محمـد    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء           )١
رباب عبدالنبي العريض، سـعود عبـدالعزيز       خالد عبدالرسول الشريف،    بشمي،  

 .كانو، وداد محمد الفاضل
  

  الثانيالبند 
 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  

  الثالثالبند 
 السعادة السيد جهاد بن حسن بوكمال وزير اإلعالم عن سؤال سعادة صاحب أجاب )٣

محمد حسن باقر رضي بشأن المحصلة النهائية المحاسبية لمبالغ رسـوم           العضو  
 بفـرض   -م  ١٩٩٤لسنة  ) ٤(الخدمات الفندقية المتجمعة منذ صدور القرار رقم        

 واألوجه التي تم صرف     ن، حتى اآل  -على الخدمات الفندقية    %) ٣(رسوم بنسبة   
الغ في تطوير الجانـب     هذه المبالغ فيها، والخطة المستقبلية لالستفادة من هذه المب        
 .السياحي والفندقي، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك

  

  الرابعالبند 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي فـي الميزانيـة         الموافقة من حيث المبدأ على       )٤

       ) ١٢(م، المرافـق للمرسـوم الملكـي رقـم          ٢٠٠٨العامة للدولة للسنة الماليـة      
 .م٢٠٠٨لسنة 



   الثاني  دور االنعقاد العادي  والعشرين                                                         الحاديةقرارات الجلسة 
  انيم                                                                             الفـصل التشـريعي الث١٧/٣/٢٠٠٨

٢

 .لى ديباجة المشروع بتعديل اللجنةالموافقة ع )٥

 .بتعديل اللجنة) ٣، ١(الموافقة على المادتين  )٦

 .كما جاءت من الحكومة) ٢(الموافقة على المادة  )٧

 .المستحدثة من قبل مجلس النواب) ٤، ٣، ٢(الموافقة على المواد عدم  )٨

  .الموافقة على المشروع في مجموعه )٩
الموافقة نداء باالسم وبأغلبية أعضاء المجلس؛ على أخذ الـرأي النهـائي علـى               )١٠

  .المشروع قبل مرور ساعة من الموافقة عليه في مجموعه
وإعادته إلى مجلس النواب حيث تـم اخـتالف         الموافقة النهائية على المشروع،      )١١

 . عليهالمجلسين
  

  اخلامسالبند 
 مشروع قـانون بإنـشاء      قاضي برفض  ال القرار السابق لمجلس الشورى   التمسك ب  )١٢

وعليه يعقد المجلس الوطني للبـت فـي        . من حيث المبدأ  صندوق الشفاء الوطني    
 .المشروع

  

  السادسالبند 
 اسـتنكار وإدانـة     بـشأن تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان           )١٣

ة التي  المجازر اإلرهابية التي تحدث في العراق، وإدانة الجريمة اإلرهابية األخير         
 .راح ضحيتها مطران الطائفة الكلدانية

 .الموافقة على إصدار البيان حيث تمت تالوته في الجلسة )١٤

تدشين الموقع اإللكتروني لمجلس الشورى في حلته الجديدة، حيث تـم عـرض              )١٥
 .مقدمة تعريفية بالموقع في شكل تصوير سينمائي

  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


