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   الشورى لسالعاشرةدول أعمال اجللسة ـج
  

   صباحا١١:٠٠ الساعة  م٢٧/١٢/٢٠٠٤ االثنين
  الثالثدور االنعقاد العادي 

  عي األولـشريـالفصل الت
 

 . جلسة السابقةاللتصديق على مضبطة ا -١
  

  : الرسائل الواردة  -٢
 رسالة سعادة العضو الدكتور مصطفى السيد بشأن طلب إعفائه -  أ

وية مجلس الشورى ، ورسالة صاحب السعادة وزير من عض
الديوان الملكي المتضمنة قبول جاللة الملك االستقالة ، وإعالن 
  خلو محل العضو 

  . المذكور 
 

 رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس -ب
النواب بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون بالموافقة 

انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة على 
الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غير 
المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف 

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع  . (القاري 
  ) . يواألمن الوطن

 

 رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة -جـ
لشئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة اعتذار صاحب السعادة 
السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء عن حضور 
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الجلسات الخاصة بالرد على السؤالين المقدمين من كل من سعادة العضو 
سيد عبدالجليل إبراهيم الطريف ، وسعادة العضو الدكتور منصور محمد ال

  .العريض ، وذلك بسبب سفر سعادة الوزير في إجازة خاصة 
 

رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة  -د
لشئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة طلب صاحب السعادة السيد 

مناقشة سيف وزير المالية واالقتصاد الوطني تأجيل عبداهللا بن حسن 
السؤال الموجه إليه من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن ما 
إذا تم إلغاء بعض الرسوم واإليرادات عن المواطنين والمقدرة ضمن 

 وذلك على إثر م ،٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 
  .لسائل االتفاهم مع سعادة العضو 

 

ألس توماس سمعان والمتضمنة اقتراحا بإعادة   رسالة سعادة العضو-هـ
إصدار قانون الخدمة بمن مشروع قانون ) ١٥(مناقشة المادة رقم 

المدنية ، والتي سبق أن أقرها المجلس في جلسته السادسة المنعقدة 
  .م ٢٩/١١/٢٠٠٤بتاريخ 

 
 

فقة على انضمام مملكة البحرين أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموا      -٣
إلى االتفاقية الدولية لحماية فناني األداء ومنتجـي التـسجيالت الـصوتية            

 .وهيئات اإلذاعة 
  
تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بشأن ميزانيـة المجلـس للعـامين             -٤

 .م ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥الماليين 
  
 ة بشأن مشروعمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانوني -٥

  ) .٥٥(إصدار قانون الخدمة المدنية ابتداء من المادة رقم بقانون 
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    ما يستجد من أعمال-٦
 


