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  جدول أعمال اجللسة التاسعة 
   صباحا٩:٣٠الساعةم ٢٦/٢/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد العادي 
  الثانيعي ـشريـالفصل الت

  
  
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
 

  .جلسة السابقةالالتصديق على مضبطة  -٢
 

  : الرسائل الواردة -٣
 

v         يفـة رئـيس الـوزراء      رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خل
 : الموقر بشأن استمرار المجلس في نظر مشروعات القوانين التالية 

لـسنة  ) ٣٦(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم          •
المرافـق  ،  م بشأن تنظيم المناقصات والمـشتريات الحكوميـة         ٢٠٠٢

إلخطار المجلس بإحالتـه    . (م٢٠٠٦لسنة  ) ٧٠(للمرسوم الملكي رقم    
 لجنة الشئون المالية واالقتـصادية مـع إخطـار لجنـة الـشئون              إلى

 . )التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانيـة العامـة الـصادر             •
  المرافق للمرسوم الملكي    ، م٢٠٠٢لسنة  ) ٣٩(بالمرسوم بقانون رقم    
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ئون إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الش     . (م٢٠٠٤لسنة  ) ٧٨( رقم  
 . )المالية واالقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتمـاعي الـصادر      •
تعديل أنصبة المعاش على    (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(بالمرسوم بقانون رقم    

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطـار          ). (المستحقين
 ).لشئون التشريعية والقانونيةلجنة ا

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتمـاعي الـصادر      •
). ٣٦، ٣٥تعديل المادتين (م ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بالمرسوم بقانون رقم 

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الـشئون           (
االقتـصادية لبيـان    التشريعية والقانونية، ولجنة الـشئون الماليـة و       

 ).مرئياتهما إلى لجنة الخدمات

إلخطـار المجلـس    . (مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الـوطني       •
بإحالته إلى لجنة الخدمات مـع إخطـار لجنـة الـشئون التـشريعية              

 .)والقانونية
v             رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما

اب بخصوص مشروع قانون بالتصديق علـى النظـام         انتهى إليه مجلس النو   
) ٩٧(األساسي لمجلس السلم واألمن العربي، المرافق للمرسوم الملكي رقم          

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع        . (م٢٠٠٦لسنة  
  . )واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

  

v لسنة ) ٨(من المرسوم بقانون رقم ) ٤١(يل نص المادة االقتراح بقانون بتعد
م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من سعادة العـضو ربـاب            ١٩٨٩

لجنة الـشئون التـشريعية     إلى  إلخطار المجلس بإحالته    (. عبدالنبي العريض 
  ).والقانونية

 

رافق مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد، الم       أخذ الرأي النهائي على    -٤
  .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(للمرسوم الملكي رقم 
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مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدات البحرين،      تقرير لجنة الخدمات بخصوص      -٥
  . م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  

 . ما يستجد من أعمال -٦
 


