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 الرابعةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات

  م١٠/١١/٢٠٠٨ بتاريخ املنعقدة
  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث

قرارا ونتيجة ) ٣٠ (  
ً

  
  
  

   األولالبند
   :  أصحاب السعادة األعضاءاعتذر عن حضور الجلسة كل من )١

، خالد عبد الرسول   محمد جمشيرلرحمنعبد ا توماس سمعان ،ألس 
  .   ندى عباس حفاظ  سيد ضياء يحي الموسوي ، الدكتورةالشريف ،

  
  الثاني البند

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

 .تعديل 
  البند الثالث

  
ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  )٣

م بتنظيم مهنة الداللة في العقارات ، ١٩٧٦لسنة ) ٢١(  رقم بقانون
م ؛ إلى لجنة الشئون ٢٠٠٧لسنة ) ٥٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 . التشريعية والقانونية 



                               دور االنعقاد العادي الثالث٢                                    )٤(قرارات الجلسة 
 ني                                                                       الفصل التشریعي الثام١٠/١١/٢٠٠٨

نشاء وتأسيس صندوق لدعم إُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن    )٤
خاصة ؛ إلى وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم ال     
  .لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

 
 البند الرابع

من مشروع قانون بشأن استمالك العقارات الموافقة على المواد التالية  )٥
للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة 

ة العامة العامة ، ومشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفع
م ، ومشروع قانون ٢٠٠٨لسنة ) ٩(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

بشأن تعويض المالك عن مساحة األراضي التي تقتطع من أمالكهم 
  كما جاءت من لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية ؛ 

  .)٢٢ ، ٢١ ، ١٥ ، ١٤، ١٣ ،١٠: ( الحكومة

 ) . ١٦ ، ١٢ ، ٧ ، ٥: (اللجنة الموافقة على المواد التالية بتعديل  )٦

   .)٢٣  ،١٩ ، ٦: ( إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة )٧

 ) . ٢٠، ١٨، ١٧، ١١، ٩، ٨، ٤: (الموافقة على حذف المواد التالية  )٨

  
  البند اخلامس

ُأخطر المجلس بتقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة  )٩
م للبرلمان العربي االنتقالي ، والذي ٢٠٠٨غير العادية الثانية للعام 

عقد بمقر األمانة العامة للجامعة العربية بجمهورية مصر العربية ، 
 .م ٢٠٠٨ يونيو ٢٩ إلى ٢٧خالل الفترة من 

  



                               دور االنعقاد العادي الثالث٢                                    )٤(قرارات الجلسة 
 ني                                                                       الفصل التشریعي الثام١٠/١١/٢٠٠٨

 الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك      ُأخطر المجلس بتقرير وفد    ) ١٠
في اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بالبيئـة واالحتبـاس الحـراري           
التابعة للجنة الدائمة حول االقتصاد والتنميـة المـستدامة بالجمعيـة           

  ، البرلمانية اآلسيوية ، والذي عقد في الجمهورية العربية الـسورية         
 .م ٢٠٠٨و  يولي٢٢ إلى ٢١خالل الفترة من 

  
 البند السادس

بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١١
مملكة في المحافل  حققتها الالتيجازات الرياضية بمناسبة اإلن

  .الرياضية

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

  البند السابع
فـتح بـاب     من أعمال موضوع     الموافقة على تضمين بند ما يستجد      ) ١٣

 حول تصريحات النائب جواد فيروز غلوم خالل مشاركته في          النقاش
  .الشعبة البرلمانية في جنيف 

الموافقة على إعداد رسالة إلى رئيس الشعبة البرلمانية تتضمن وجهة           ) ١٤
نظر المجلس حول ما تم من تجاوز فـي أحـد اجتماعـات الـشعبة      

 . البرلمانية 
  

   الجلساتشؤون قسم: إعداد
  إدارة شؤون الجلسات

 
  


