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  جدول أعمال اجللسة االستثنائية الثانية
   صباحا٩:٣٠الساعة م١٣/٧/٢٠٠٥األربعاء 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
  شريعي األولـالفصل الت

 
 .تالوة أسماء المعتذرين  -١

 

 .ة  السابقالجلسة ة على مضبطلتصديقا -٢
 

 :الرسائل الواردة  -٣

رئـيس مجلـس    السيد خليفة بن أحمد الظهرانـي        صاحب السعادة    رسالة −
مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى       إليهالنواب بشأن ما انتهى     

إلى  إلخطار المجلس بإحالته . (صندوق النفقة بإنشاءبشأن مشروع قانون 
   .)لجنة الشئون التشريعية والقانونية

 السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس  صاحب السعادةرسالة −
مشروع قانون بتعديل مجلس النواب بخصوص  هإليالنواب بشأن ما انتهى 

م بشأن الالئحة ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
الداخلية لمجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 

م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(بقانون رقم 
بتعديل بعض أحكام المرسوم انون واقتراح بق ،) والمتعلق بإضافة مادة(

م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(بقانون رقم 
إلخطار . (مقدم من خمسة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب 

  ) .المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية
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ام قانون العمل فـي     مشروع قانون بتعديل بعض أحك     أخذ الرأي النهائي على    -٤
  .م١٩٧٦لسنة ) ٢٣(القطاع األهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 
تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على           -٥

تمويل مشروع ميناء خليفة بن سـلمان بـين         اتفاقية القرض للمساهمة في     
  .قتصادي واالجتماعيحكومة مملكة البحرين والصندوق العربي لإلنماء اال

  
مشروع قانون بالتصديق على    تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بشأن        -٦

اتفاقية استصناع بخصوص تشييد ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة           
  . البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية

 
ى مشروع قانون بالتصديق عل   تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بشأن        -٧

اتفاقية توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمي           
للتنمية ثم إيجارها لوزارة الكهرباء والماء الستخدامها في مشروع تطـوير           

  ين حكومة مملكة البحـرين والبنـك اإلسـالمي         ب) ف .  ك ٦٦ (شبكة النقل 
  . للتنمية

 
مـشروع قـانون باعتمـاد      أن  تقرير لجنة الشئون المالية واالقتصادية بـش       -٨

  . م٢٠٠٦ و ٢٠٠٥الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
  
تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الندوة البرلمانيـة العربيـة حـول              -٩

   ، المنعقدة في القاهرة خالل الفترة من       اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد    
 .م ٢٠٠٥ يونيو ١٦ـ ١٥ 

 
 .مال ما يستجد من أع -١٠


