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)١٦ (يجة ونتاقرار  



خالد حسين  : أصحاب السعادة األعضاء   من   كل عن حضور الجلسة  عتذر  ا) ١

 خالدحمد مبارك النعيمي، الدكتور الشيخ   اهيم بهزاد ،    أحمد إبر ،  المسقطي  
 ، خالد عبدالرسول آلشريف ، عصام يوسف جناحي ،           آل خليفة  خليفةبن  

  .محمد حسن باقر رضي 



   .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بال تعديل ) ٢


  

خ خليفة بن سـلمان آل خليفـة        ُأخطر المجلس برسالة صاحب السمو الشي      )٣
رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن عرض مرسومين بقـانونين صـدرا           

لسنة ) ٢١(المرسوم بقانون رقم    : من الدستور وهما    ) ٣٨(بموجب المادة   
م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولـة للـسنة الماليـة             ٢٠٠٨
بالتـصديق علـى    م  ٢٠٠٨لـسنة   ) ٢٢(م ، والمرسوم بقانون رقم      ٢٠٠٨

 .اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر 
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نائب ُأقر تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من             )٤
وعضوية رؤسـاء  ، رئيسا جمال محمد فخرو  رئيس المجلس سعادة السيد     

عبدالرحمن محمد   هادي الحلواجي ،     محمد:  أصحاب السعادة    وهماللجان  
 الجـشي ، صـادق      جواد بهية   ةجمشير ، خالد حسين المسقطي ، الدكتور      

 . الزايد جاسم دالل ،عبدالكريم الشهابي
  


 ،ُأقر ترشيح أربعة من أعضاء المجلس للجنة التنفيذية للـشعبة البرلمانيـة            )٥

 الجـشي ، صـادق      جوادالدكتورة بهية   : وهم أصحاب السعادة األعضاء     
 . بدالكريم الشهابي ، السيد حبيب مكي هاشم ، سميرة إبراهيم رجب ع

  


إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيـادة            )٦
ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قـانون التـأمين          

جنـة  إلـى ل م ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
 . مزيد من الدراسة جراء إلالخدمات 

  


لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيـادة         إعادة تقرير    )٧
  ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قـانون تنظـيم         
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 معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العـام           

إلـى لجنـة الخـدمات    م ١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
 . إلجراء مزيد من الدراسة 

  


إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مـشروع قـانون بتقريـر زيـادة              )٨
) ١٣(لخاضعين ألحكام القانون رقم ألصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ا

إلى م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة         ١٩٧٥لسنة  
 . إلجراء مزيد من الدراسة لجنة الخدمات 

  


 وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المـشارك فـي          التعليق على تقرير   )٩
كتمهيد لمنتـدى فيينـا     " يمة  المخدرات والجر " المنتدى البرلماني بعنوان    

 النمسا بمبادرة عالمية من     –لمحاربة االتجار بالبشر ، والذي عقد في فيينا         
 .م ٢٠٠٨ فبراير ١٥ إلى ١٢األمم المتحدة خالل الفترة من 




 تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في         التعليق على  ) ١٠
لمائة لالتحاد البرلماني الدولي واالجتماعات ذات     الدورة الثامنة عشرة بعد ا    
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 ١٣ جنوب أفريقيا خالل الفترة مـن        –الصلة والتي عقدت في كيب تاون       
 . م ٢٠٠٨ إبريل ١٨إلى 




  الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيـان             ) ١١
 .رين بمناسبة تدشين الرؤية االقتصادية لمملكة البح     

 .الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تالوته في الجلسة ) ١٢
  


  الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيـان            ) ١٣

 . بمناسبة تخصيص يوم للمرأة البحرينية     
 .الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تالوته في الجلسة ) ١٤
  

 
  على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيـان           الموافقة ) ١٥

   الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية الشقيقتين فـي ضـحايا        بمواساة    
 .  الفيضانات التي اجتاحت البلدين الشقيقين     

  .الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تالوته في الجلسة ) ١٦
  

  ن الجلساتؤوم شقس: إعداد 
  ون الجلساتؤإدارة ش


