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  البند األول

   مـن  بما أجـري عليهـا       وإقرارها   السابقةتم التصديق على مضبطة الجلسة       )١
  .تعديل 

  
  البند الثاني

إعالن خلو محل سعادة العضو الدكتور مصطفى علي السيد نظـرا لقبـول          تم  ) ٢
 ، وذلك مـن أجـل التفـرغ         إعفائه من عضوية المجلس   طلب  جاللة الملك   

ق ، وتعلي  )بابكو(لمنصبه الجديد بعد تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة نفط البحرين          
  .بعض األعضاء بكلمات الشكر والتقدير على جهوده السابقة في المجلس 

  
  البند الثالث

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحـرين        ُأخطر المجلس بإحالة      )٣
  إلى اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـالمة المالحـة              

عة الموجهة ضـد سـالمة       وبروتوكول قمع األعمال غير المشرو      ، البحرية
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المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع     
   .واألمن الوطني

رسالة صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الـشورى          ُأخطر المجلس ب   )٤
والنواب المتضمنة اعتذار صاحب السعادة السيد محمد بن إبـراهيم المطـوع            

 الوزراء عن حضور الجلسات الخاصة بالرد على السؤالين         وزير شئون مجلس  
 الطريف ، وسعادة     إبراهيم المقدمين من كل من سعادة العضو السيد عبدالجليل       

، وذلك بسبب سفر سعادة الوزير فـي  العريض محمد العضو الدكتور منصور  
  .إجازة خاصة 

ـ       ُأخطر المجلس ب  ) ٥ د الفاضـل   رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محم
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمتضمنة طلب صاحب السعادة      
السيد عبداهللا بن حسن سيف وزير المالية واالقتصاد الوطني تأجيـل مناقـشة             
السؤال الموجه إليه من سعادة العضو السيد جمال محمد فخرو بشأن ما إذا تم              

لمقدرة ضمن ميزانية الدولـة     إلغاء بعض الرسوم واإليرادات عن المواطنين وا      
م ، وذلك على إثر التفاهم مع سعادة العضو         ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣للسنتين الماليتين   

  .السائل 
بشأن طلـب   سعادة العضو السيدة ألس توماس سمعان       ُأخطر المجلس برسالة    ) ٦

  من مشروع قـانون إصـدار قـانون الخدمـة          ) ١٥(إعادة مناقشة المادة رقم     
  . مناقشة الرسالة عند مواصلة مناقشة المشروع المذكور  ، على أن تتمالمدنية

  
  

  البند الرابع
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على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى         الموافقة النهائية   ) ٧
االتفاقية الدولية لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الـصوتية وهيئـات           

  .دا لتصديق جاللة الملك عليه ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهياإلذاعة 
  
  

  البند اخلامس
 م٢٠٠٦ - ٢٠٠٥للعـامين المـاليين     الموافقة على إجمالي ميزانية المجلس        )٨

   .لجنة الشئون المالية واالقتصاديةبحسب توصية 
ميزانية المجلس للعامين المـاليين     الموافقة على األرقام النهائية لجميع أبواب       ) ٩

  . من اللجنة  كما جاءتم٢٠٠٦ - ٢٠٠٥
  

  البند السادس
مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع          تأجيل   )١٠

  .إلى جلسة الحقة قانون إصدار قانون الخدمة المدنية 
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  محمد يوسفحمدأ

   إدارة شئون الجلساتمدير
   

 


