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  جدول أعمال جلسة الس اخلامسة 
  صباحا٩:٣٠ًم الساعة ١٧/١١/٢٠٠٨ثنين اإل

الثالثدور االنعقاد العادي   
 الفصل التشريعي الثاني

 

 
 .تالوة أسماء المعتذرين -١

 

 .لتصديق على مضبطة الجلسة السابقةا -٢
 

 :الرسائل الواردة -٣
 

 المـوارد  وتـدوير    م بشأن إعادة اسـتخدام    ٢٠٠٨اقتراح بقانون لسنة     •
عبـدالرحمن محمـد    : المقدم من أصحاب السعادة األعضاء    ، و المتجددة 

فوزيـة سـعيد    . ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضـل، د       . جمشير، د 
إخطار المجلس بإحالته إلى    . (، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري   الصالح

  لجنة المرافق العامة والبيئة مـع إخطـار لجنـة الـشؤون التـشريعية            
   ).ةوالقانوني

المقـدم مـن    ، و  الحفاظ على سالمة اللغة العربيـة      اقتراح بقانون بشأن   •
سميرة إبراهيم رجـب، عبـدالرحمن محمـد        : أصحاب السعادة األعضاء  

جمشير، سعود عبدالعزيز كانو، محمد حسن باقر رضي، سيد حبيب مكي      
نـة  إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مـع إخطـار لج          . (هاشم

  .)يعية والقانونيةالشؤون التشر
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اقتراح بقانون بـشأن دعـم األدويـة الخاصـة بـاألمراض المزمنـة               •
المقدم مـن أصـحاب     ، و من سعرها األصلي  % ٥٠تعصية بنسبة   والمس

  ،  محمـد حـسن بـاقر رضـي         أحمد إبراهيم بهزاد،   :السعادة األعضاء 
. ، سيد حبيب مكي هاشـم     عائشة سالم مبارك،خالد عبدالرحمن المؤيد    . د
نـة الـشؤون    المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لج       خطار  إل(

  .)التشريعية والقانونية
لـسنة  ) ٨(اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون رقـم            •

:  الـسعادة  صاحبتيالمقدم من   م بإصدار قانون محكمة التمييز، و     ١٩٨٩
 المجلس بإحالته إلى خطارإل. (سم الزايد، رباب عبدالنبي العريضدالل جا

  .)نة الشؤون التشريعية والقانونيةلج
مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التـشريعية والقانونيـة           -٤

بخصوص مشروع قانون بشأن اسـتمالك العقـارات للمنفعـة العامـة،            
ومشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون         

) ٩(قارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم        بشأن استمالك الع  
م، ومشروع قانون بشأن تعـويض المـالك عـن مـساحة            ٢٠٠٨لسنة  

جباري للمبـاني أو لزاويـة      األراضي التي تُقتطع من أمالكهم لالرتداد اإل      
سبق توزيعه في جدول أعمال الجلـسة الثالثـة المنعقـدة بتـاريخ     ( .الرؤية

    .)م٣/١١/٢٠٠٨
 

ير وفد مملكة البحرين المشارك في الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام            تقر -٥
م للبرلمان العربي االنتقالي التي عقدت في مقر األمانـة العامـة            ٢٠٠٨

 سـبتمبر  ١٤ إلـى    ١٢لجامعة الدول العربية بالقاهرة خالل الفترة من        
 .م٢٠٠٨

 

  .ما يستجد من أعمال -٦
 


