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   اخلامسة اجللسةجدول أعمال 
ا صباح٩:٣٠م الساعة ١٢/١١/٢٠٠٧اإلثنين   

 دور االنعقاد العادي الثاني
 الفصل التشريعي الثاني

 

 . المعتذرين األعضاءتالوة أسماء -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

  :  الرسائل الواردة -٣
يس الـوزراء   رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئ          •

م بفـتح اعتمـاد     ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٠(الموقر بشأن المرسوم بقانون رقم      
  . م٢٠٠٨ –م  ٢٠٠٧إضافي للميزانية العامة للدولة للسنتين المـاليتين        

 ). إلخطار المجلس ( 
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن            •

 بخـصوص مـشروع    موافقة مجلس النواب على قرار مجلس الـشورى       
 المرافق للمرسوم الملكـي رقـم       ،قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين    

 إلى سمو رئيس ة المشروعإلخطار المجلس بإحال. ( م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(
 . )الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليه 

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن            •
 مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتـصديق علـى          ما انتهى إليه  

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريـة بـين دول مجلـس              
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لـسنة  ) ٥١(التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم         
 الخارجية والـدفاع    شؤونإلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة ال     .( م٢٠٠٧

 . ) التشريعية والقانونية شؤونلجنة الواألمن الوطني مع إخطار 
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن            •

ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقـة علـى            
انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنـشاء الهيئـة العربيـة لالسـتثمار           

  . م٢٠٠٧لـسنة   ) ٤٩(الملكي رقم   واإلنماء الزراعي، المرافق للمرسوم     
 الخارجية والـدفاع واألمـن   شؤونإلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة ال   ( 

 . ) التشريعية والقانونية شؤونالوطني مع إخطار لجنة ال
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن            •

ى فيما يتعلـق  ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشور     
بمشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلـيج           
العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحرينـي، المرافـق           

إلخطار المجلس بإحالته إلـى  . ( م٢٠٠٧لسنة ) ٨(للمرسوم الملكي رقم    
 ). التشريعية والقانونية شؤونلجنة ال

ألس : المقدم من أصحاب السعادة األعضاء      واقتراح بقانون بشأن البيئة،      •
بهية جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، سـيد حبيـب   . توماس سمعان، د  

إلخطار المجلس بإحالته   . ( مكي هاشم، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري    
 الـشؤون التـشريعية      المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنـة       إلى لجنة 

  .)نونية والقا
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبـات        أخذ الرأي النهائي على      -٣
م، والمرافـق للمرسـوم   ١٩٧٦لـسنة   ) ١٥(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

 .م٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(الملكي رقم 
 
مشروع قـانون بـشأن الهيئـة العامـة للتـأمين           أخذ الرأي النهائي على      -٤

 . م٢٠٠٦لسنة ) ٩٨(لملكي رقم االجتماعي، المرافق للمرسوم ا
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) ١٣(تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح بقانون بتعديل القـانون رقـم          -٥

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد لمـوظفي الحكومـة           ١٩٧٥لسنة  
. أليس توماس سمعان، د   : وتعديالته، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء       

فوزية سعيد الصالح، وداد محمد     . ي، د بهية جواد الجشي، عبداهللا راشد العال     
  .الفاضل

  
تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم           -٦

والمقدم مـن أصـحاب     م في شأن األحداث،     ١٩٧٦لسنة  ) ١٧(بقانون رقم   
السيد حبيب بهية جواد الجشي، . أليس توماس سمعان، د: السعادة األعضاء   

 . ، وداد محمد الفاضل فوالذفيصل حسن، مكي هاشم
 
بخصوص االجتماع    الخارجية والدفاع واألمن الوطني    شؤون لجنة ال  مرئيات -٧

لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة فـي دول مجلـس            األول
 نـوفمبر   ٢١ إلى   ١٩ والمقرر عقده في دولة قطر خالل الفترة من          ،التعاون
 . م٢٠٠٧

  
  .ما يستجد من أعمال -٨

 
 


