
v  مرفق جدول األعمال. 

    
  
  
  

   والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة الثالثة والعشرينالقرارات
  م٣١/٣/٢٠٠٨املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي الثاني 
 قرارا ونتيجة٢٢(

ً
(  

  
  األولالبند 

 . عصام يوسف جناحيسعادة العضواعتذر عن حضور الجلسة  )١
  

  الثانيالبند 
 . بال تعديلوإقرارهاق على مضبطة الجلسة السابقة، التصدي )٢

  
  الثالثالبند 

موافقة مجلس النواب على قرار مجلـس الـشورى بخـصوص           ب المجلس   ُأخطر )٣
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامـة للدولـة للـسنة الماليـة               

لمشروع وعليه يحال ا ،م٢٠٠٨لسنة ) ١٢(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨
 .إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه

  
  الرابعالبند 

 السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شـؤون البلـديات       صاحب أجاب )٤
والزراعة عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بـشأن مـشاريع             

 الخمـس القادمـة،     الوزارة وخططها إلقامة الحدائق والمتنزهات خالل السنوات      
 إلى الحدائق في سكنيةوالمعايير التي تأخذ بها الوزارة في تحديد حاجة كل منطقة      

 .مختلف مناطق المملكة، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك
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٢

  اخلامسالبند 
 صاحب السعادة السيد منصور بن حسن بن رجب وزير شـؤون البلـديات       أجاب )٥

منيرة عيسى بن هندي بـشأن مـدى اهتمـام          والزراعة عن سؤال سعادة العضو      
 من حيث تجهيزها، وما بها من -الوزارة بجعل الحدائق العامة والشواطئ مالئمة 

 سـعادة العـضو     قت لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما علَّ     -خدمات وألعاب ترفيهية    
 .السائلة على ذلك

  
  السادسالبند 

 قانون تنظـيم معاشـات       النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام       الموافقة )٦
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم           

إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق      وإحالته  م،  ١٩٧٦لسنة  ) ١١(بقانون رقم   
 .جاللة الملك عليه

  
  السابعالبند 

فـي الميزانيـة    مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي      الموافقة من حيث المبدأ على       )٧
 .م٢٠٠٨ و٢٠٠٧العامة للدولة للسنتين الماليتين 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )٨
 .بتعديل اللجنة) ١(لموافقة على المادة ا )٩
 بالتعـديل   )٢(الموافقة على توصية اللجنة بإضافة مادة جديدة تحـت رقـم             ) ١٠

 .المطروح في الجلسة

 .بتعديل اللجنة)  بعد التعديل٣) (٢(الموافقة المادة  ) ١١

الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه فـي               ) ١٢
 .الجلسة القادمة
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٣

  الثامنالبند 
تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص مشروع قـانون بـشأن           إعادة   ) ١٣

بحرينية ذات الدخل المحدود مـن      إعفاء قروض البناء والترميم والشراء لألسر ال      
 .خدمة الدين؛ إلى اللجنة إلجراء مزيد من الدراسة

  
  التاسعالبند 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الـدورة   ُأخطر المجلس ب   ) ١٤
    ١٠ إلـى  ٨قدت في سويسرا خالل الفترة مـن  السابعة عشرة بعد المائة والتي ع 

 .م٢٠٠٧أكتوبر 
  

  العاشرالبند 
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر         بُأخطر المجلس    ) ١٥

اإلقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلـس            
اإلمارات العربية المتحدة خالل    دولة  التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في        

 .م٢٠٠٧توبر  أك٣١ إلى ٣٠الفترة من 
  

   عشراحلاديالبند 
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المـشارك فـي النـدوة      التعليق على    ) ١٦

البرلمانية الثانية ألعضاء اللجان البرلمانية المهتمة بوضع المرأة والمساواة بـين           
       قدت في سويسرا خـالل     الجنسين، التي نظمها االتحاد البرلماني الدولي، والتي ع

 .م٢٠٠٧ ديسمبر ٨ إلى ٦فترة من ال
  

   عشرالثانيالبند 
تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكـة البحـرين المـشارك فـي            بُأخطر المجلس    ) ١٧

اجتماعات الدورة الخامسة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعـضاء فـي منظمـة             
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٤

قدت في جمهورية مصر عالمؤتمر اإلسالمي واجتماعات األجهزة األخرى، والتي 
 .م٢٠٠٨ يناير ٣١ إلى ٢٥بية خالل الفترة من العر

  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم شؤون الجلسات: إعداد 

  ون الجلساتؤإدارة ش   
  


