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  السابعةلسة اجل أعمال والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م١/١٢/٢٠٠٨ بتاريخ املنعقدة

  ثاني الفصل التشريعي ال– دور االنعقاد العادي الثالث
قرارا ونتيجة) ٣٧ (

ً
  

  
  

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

خالـد عبدالرسـول    يم محمد بـشمي ،      إبراهالسيد حبيب مكي هاشم ،      
الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا الدكتورة عائشة سالم مبارك ،      الشريف ،   
 ، الدكتور ناصر حميد المبـارك ،         رضي محمد حسن باقر  آل خليفة ،    

  .الدكتورة ندى عباس حفاظ 
  
  الثاني البند

 .تعديل بوإقرارها ، التصديق على مضبطة الجلسة السابقة  )٢
  
  ثالثالبند ال

م بتعيين سعادة السيد جهاد ٢٠٠٨لسنة ) ٣٠( األمر الملكي رقم تُلي )٣
 الدكتور لصاحب السعادةحسن بوكمال عضوا بمجلس الشورى خلفًا 

 .حمد علي السليطي 
  الرابع البند

 .تفضل سعادة العضو جهاد حسن بوكمال بأداء اليمين الدستورية  )٤



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)٧(قرارات الجلسة 
                                                                              الفصل التشریعي الثانيم١/١٢/٢٠٠٨

٢

  اخلامسالبند 
  
 

إنشاء الهيئة من مشروع قانون بشأن  )٤(من المادة ) ب(إقرار الفقرة  )٥
   :على النحو التاليالوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية  

 . بحيث يقسم إلى بندين  بتعديل اللجنة) ٣(البند الموافقة على  •

 ) ٦،١٠ ، ٤: (الموافقة على البنود التالية كما جاءت من الحكومة  •

 بالتعديل المطروح في )٨ ، ٧ ، ٥ (البنود التاليةالموافقة على  •
 . الجلسة 

 . إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ) ٩(الموافقة على إعادة البند  •

 ، ٩ ، ٧ إلى ٥: (الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة  )٦
٢٠ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٥ ، ١٤ ، ١١ (. 

 ) .١٦ ، ١٠ ، ٨: (الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة  )٧

 . بالتعديل المطروح في الجلسة ) ١٨(على المادة الموافقة  )٨

  إلى اللجنة لمزيد من ) ١٣ ، ١٢(الموافقة على إعادة المادتين  )٩
 . الدراسة 

  

  السادسالبند 
  

 

إعادة التقرير التكميلي األول للجنة الشئون المالية واالقتصادية   )١٠
بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء 
 لألسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين ؛ إلى اللجنة بناء

 . على طلبها 
 



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)٧(قرارات الجلسة 
                                                                              الفصل التشریعي الثانيم١/١٢/٢٠٠٨

٣

 إعادة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون  )١١
بشأن معاملة زوجة البحريني األجنبية معاملة البحرينية في كل ما 
يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية ؛ إلى اللجنة بناء على 

 . طلبها 

  
 بعالساالبند 

  

المشارك الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وفد تقرير ُأخطر المجلس ب )١٢
لعامين للبرلمانات ، أعضاء اللجنة القانونية واألمناء افي اجتماع 

لدراسة مقترح المجلس الوطني االتحادي في دولة اإلمارات العربية 
 .م ٢٠٠٨ أكتوبر ٨ – ٧المتحدة والذي عقد في سوريا في الفترة من 

  
 الثامنالبند 

 

بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٣
 . موسم الحج وعيد األضحى المبارك بمناسبة 

  . الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالوته في الجلسة  ) ١٤
  

  
 التاسعالبند 

 

بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٥
 . بيوم المرأة البحرينية احتفاالت المملكةبمناسبة 

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



                                                                         دور االنعقاد العادي الثالث)٧(قرارات الجلسة 
                                                                              الفصل التشریعي الثانيم١/١٢/٢٠٠٨

٤

 شرالعاالبند 

 
بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٧

 .اليوم العالمي للمعاقين بمناسبة 

  . الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد تالوته في الجلسة  ) ١٨
  
  

  
  

  
   الجلساتشؤون قسم: إعداد

  إدارة شؤون الجلسات
 
  


