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  السادسةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٢٤/١١/٢٠٠٨ بتاريخ املنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٢٠ (

ً
  

  
  

   األولالبند
   :  أصـحاب الـسعادة األعـضاء      مـن  اعتذر عن حضور الجلسة كل     )١

 الشيخ خالـد بـن   الدكتور علي المتروك ،   جميل ،   أحمد إبراهيم بهزاد  
،  ، عصام يوسـف جنـاحي     ، عبداهللا راشد العالي    ةــخليفة آل خليف  

  .فؤاد أحمد الحاجي الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة ، 
  
  الثاني البند

  
 . تعديل بالوإقرارها ، التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢

  
  البند الثالث

  
سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي ، بناء على ُأعلن خلو مكان  )٣

بتعيين سعادته سفيرا بديوان وزارة ) ١٠٦(صدور المرسوم الملكي رقم 
 .الخارجية 



        دور االنعقاد العادي الثالث                                                                 )٦(قرارات الجلسة 
                                                                              الفصل التشریعي الثانيم٢٤/١١/٢٠٠٨

٢

  
  البند الرابع

 

من مشروع قانون بشأن استمالك العقارات الموافقة على المواد التالية  )٤
  منفعة للمنفعة العامة ، ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي لل

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

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

  . )٢٦ ، ٢٣ ، ٣: (اللجنة 

   .)٤٠ ، ٦: ( إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة )٥

 ) .١٩ (المادةالموافقة على حذف  )٦

  
  اخلامسالبند 

 
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة  )٧

 . الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

 . الموافقة على ديباجة المشروع المذكور كما جاءت من الحكومة  )٨

 .  من الحكومة اكما جاءت) ٢ ، ١ (تينإقرار الماد )٩

 . بتعديل اللجنة ) ٣(إقرار المادة  )١٠

 :على النحو التالي ) ٤(إقرار المادة  )١١

 .كما جاءت من الحكومة )  أ ( الفقرة الموافقة على •

  



        دور االنعقاد العادي الثالث                                                                 )٦(قرارات الجلسة 
                                                                              الفصل التشریعي الثانيم٢٤/١١/٢٠٠٨

٣

  
 :تالي على النحو ال) ب(إقرار الفقرة  •

 . كما جاء من الحكومة ) ١(الموافقة على البند  •

 . بتعديل اللجنة ) ٢(الموافقة على البند  •

  
 السادسالبند 

  
المشارك الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وفد تقرير ُأخطر المجلس ب )١٢

في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعية البرلمانية اآلسيوية ، حول التخفيف 
 إلى ١٢الذي عقد في إندونيسيا ، خالل الفترة من من وطأة الفقر ، و

 .م ٢٠٠٨ يونيو ١٣

وفد الشعبة البرلمانية لمملكـة البحرين المشارك ُأخطر المجلس بتقرير  )١٣
في اجتماع اللجنة الفرعية للجمعيـة البرلمانية اآلسيوية المختصة 
بالبيئة واالحتباس الحراري ، التابعة للجنة الدائمة حول االقتصاد 

لتنمية المستدامة بالجمعية ، والذي عقد في سوريا ، خالل الفترة من وا
 .م ٢٠٠٨ يوليو ٢٢ إلى ٢١

    

  
  
  

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


