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  جدول أعمال اجللسة الثالثة 
   صباحا٩:٣٠م الساعة ٢٩/١٠/٢٠٠٧اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  
 

 . المعتذريناألعضاء تالوة أسماء  -١
 

 . التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

  : الرسائل الواردة -٣
ضل وزيـر شـئون   رسالة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفا      •

 وجدوالً  بقوانينمجلسي الشورى والنواب والمتضمنة نسخًا من المراسيم        
 .  عن القوانين التي صدرت أثناء إجازة المجلس الوطني

 

اقتراح بقانون بشأن الصحة العامة، والمقـدم مـن أصـحاب الـسعادة              •
عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن عبدالحسين جـواهري،       : األعضاء

إلخطـار  . (  سمعان، وداد محمد الفاضل، فؤاد أحمد الحاجي       ألس توماس 
المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الـشئون التـشريعية      

 .  )والقانونية 
  

اقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة،          •
عبـدالرحمن عبدالحـسين    :  والمقدم من أصـحاب الـسعادة األعـضاء       

، صادق عبدالكريم الشهابي، عبـدالرحمن       هري، فؤاد أحمد الحاجي   جوا
إلخطار المجلس بإحالتـه    . (  ، السيد ضياء يحيى الموسوي     محمد الغتم 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنـة الـشئون التـشريعية             
  .  )والقانونية 
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م بشأن ١٩٧٥لسنة ) ١٣(اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم      •
، والمقدم من أصحاب     تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة     

، صـادق عبـدالكريم      عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم  :  السعادة األعضاء 
، الدكتورة بهية جـواد   الشهابي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة    

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات . ( اد محمد الفاضلالجشي، ود
 .  )مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

 

لـسنة  ) ٢٤(اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون رقـم            •
، والمقـدم مـن أصـحاب        ، بإصدار قانون التأمين االجتماعي     م١٩٧٦

، عبـدالرحمن    يم عبدالـسالم  عبـدالرحمن إبـراه   :  السعادة األعـضاء  
، أحمـد    ، فيصل حسن فوالذ    عبدالحسين جواهري، راشد مال اهللا السبت     

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطـار        . (  إبراهيم بهزاد 
  .  )لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

 

ـ          -٤ ي أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعـاون ف
، المرافـق   المجال األمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولـة قطـر    

  . م٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(للمرسوم الملكي رقم 
 

) ٢٤(أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم          -٥
م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢٠٠٤لسنة 

ط االقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي        فيما يتعلق بالنشا  
 . م٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(رقم 

 
التقرير التكميلي األول للجنة الخدمات بخصوص مـشروع قـانون بإنـشاء             -٦

  . صندوق الشفاء الوطني
 
 . ما يستجد من أعمال -٧

 
 


