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  عشرةالثانيةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات

  م١٩/٣/٢٠٠٧ بتاريخ املنعقدة
   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد العادي األول 

 قرارا ونتيجة٢١(
ً

(  
  
   األولالبند

عبدالرحمن محمـد   :اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعضاء      )١
، عـصام يوسـف جنـاحي   خالد عبدالرحمن المؤيد،  ،اد حسن بوكمالجه،  جمشير

 .منيرة صالح بن هندي

  
  الثاني البند

  .بما أجري عليها من تعديلالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها  )٢

  
  الثالث البند

م بشأن التأمين ضـد     ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٨(المرسوم بقانون رقم     ُأخطر المجلس بإحالة   )٣
 إلى لجنة الخدمات مع إخطار كـل        ؛م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢ر بتاريخ   التعطل، والصاد 

من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون الماليـة واالقتـصادية لبيـان             
 .مالحظاتهما للجنة الخدمات
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  الرابع البند
 سـعادة العـضو     عن سؤال صاحب السعادة وزير شئون مجلس الوزراء        أجاب )٤

 ن اإلجراءات المتخذة مع المسئولين عن الحفـارات       السيد حبيب مكي هاشم بشأ    
كمـا  العاملة قرب فشت العظم، وخطة الوزارة للمحافظة على ثروة هذا الفشت،          

 .علَّق سعادة العضو السائل على ذلك
  
  اخلامس البند

قانون بالتصديق على النظام األساسي لمجلس السلم الموافقة النهائية على مشروع  )٥
، وإحالته إلى   م٢٠٠٦لسنة  ) ٩٧(فق للمرسوم الملكي رقم     واألمن العربي، المرا  

 .سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
 

  السادس البند
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون رقـم      الموافقة النهائية على     )٦

م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكوميـة، المرافـق         ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٦(
، وإحالته إلى سـمو رئـيس الـوزراء    م٢٠٠٦لسنة ) ٧٠(وم الملكي رقم  للمرس

 .تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه
 

  السابع البند
 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية      الموافقة من حيث المبدأ على       )٧

م، المرافـق للمرسـوم     ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٩(العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم      
 .م٢٠٠٤لسنة ) ٧٨(الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )٨

 .بتعديل اللجنة) األولى( الموافقة على المادة )٩
 .الحكومة كما جاءت من) الثانية(الموافقة على المادة  ) ١٠
 على أن يؤخذ الرأي النهـائي عليـه فـي    ،شروع في مجموعه الموافقة على الم   ) ١١
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 .الجلسة القادمة
  
  الثامن البند

االقتراح الذي تقدم به     لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص       ةتوصيإقرار   ) ١٢
دالل جاسـم الزايـد، ربـاب     :عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهـم    
فوزية سعيد الصالح،   الدكتورة  ك،  عبدالنبي العريض، الدكتورة عائشة سالم مبار     

 : على النحو التاليتشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل؛ بشأن منيرة صالح بن هندي
o بتوصية اللجنة) ٣ ، ٢ ، ١( البنود  علىالموافقة. 
o  بتوصية اللجنة) ٤(من البند ) أ ، ب ، ج( الموافقة على الفقرات . 

o  عديل المطروح في الجلسةبالت) ٤(من البند ) د(الموافقة على الفقرة. 
  

  التاسعة البند
دعـم  الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن              ) ١٣

  .المجلس لمهرجان ربيع الثقافة
 .الموافقة على إصدار البيان المذكور، حيث تمت تالوته في الجلسة )١٤

  
  
  
  

 قسم شئون الجلسات : إعداد

إدارة شئون الجلسات     


