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  جدول أعمال جلسة الس التاسعة 
   صباحا٩:٣٠ًم الساعة ٥/١/٢٠٠٩اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصل التشريعي الثاني

  

 .تالوة أسماء المعتذرين -١
 

 . االستثنائية األولىالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
 

  :الرسائل الواردة  -٣
يس مجلس النواب بشأن ما رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئ .١

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن ضـمان حقـوق            
لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة   إلخطار المجلس بإحالته إلى (.المسنين

 ).الشؤون التشريعية والقانونية
 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علـي آل خليفـة وزيـر العـدل                 -٤
مقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن        والشؤون اإلسالمية وال  

اللجنة المشكلة إلتالف المواد المخدرة وكمية المواد المخدرة وأنواعها التي          
    )ورد الوزير عليه . ( تم إتالفها من قبل اللجنة

 

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون            -٥
اء مجلس الموارد المائية، المرافـق للمرسـوم        م بإنش ١٩٨٢لسنة  ) ٧(رقم  

  .م٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(الملكي رقم 
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -٦

قانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحـرين ومجموعـة        
  ). MENAFATF( العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -٧
قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسـلحة الكيميائيـة           

 . م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(وتدمير تلك األسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 

التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون التـشريعية والقانونيـة بخـصوص            -٨
 ومشروع قانون بشأن ،مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة

استمالك األراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استمالك العقـارات          
 ومـشروع   م،٢٠٠٨لسنة  ) ٩(مرافق للمرسوم الملكي رقم     الللمنفعة العامة   

قانون بشأن تعويض المالك عن مساحة األراضي التي تقتطع مـن أمالكهـم        
 . لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية

 

  التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخـصوص مـشروع قـانون             -٩
  بشأن معاملة زوجة البحريني األجنبية معاملة البحرينية في كل مـا يخـص             

 . رة على الخدمات الحكوميةالرسوم المقر

  
 

) ٥(تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة -١٠
  . م في شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(من المرسوم بقانون رقم 

 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في الدورة العاديـة الثانيـة المـستأنفة              -١١
م والتي عقدت في الجمهورية العربية      ٢٠٠٨للبرلمان العربي االنتقالي للعام     

 . م٢٠٠٨ نوفمبر ٩ إلى ٧السورية خالل الفترة من 

  
 

 .ما يستجد من أعمال -١٢
 


