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   االستثنائية األوىلالس جدول أعمال جلسة 
   صباحا٩:٣٠ًم الساعة ٣١/١٢/٢٠٠٨ األربعاء

  الثالثدور االنعقاد العادي 
  الفصل التشريعي الثاني

 
 .المعتذرينتالوة أسماء  -١
 
 .الثامنةالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
 
 :الواردةالرسائل  -٣

 بشأن ما انتهي إليه يس مجلس النوابرسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئ •
م باعتماد ٢٠٠٦لسنة ) ٣١( بخصوص مشروع قانون بتعديل القانون رقم مجلس النواب

م المرافق للمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨م و٢٠٠٧الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 
االقتصادية لجنة الشؤون المالية و إلخطار المجلس بإحالته إلى( .م ٢٠٠٨لسنة ) ١١١(

 ).مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهـي إليـه                 •
مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية االستكشاف والمشاركة فـي            

رة بين حكومـة مملكـة البحـرين    من المياه المغمو  ) ١(في القطاع رقم    ) EPSA(اإلنتاج  
 .م٢٠٠٨لـسنة   ) ٩٥(المرافق للمرسـوم الملكـي رقـم        . وشركة أوكسيدنتال األمريكية  

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية مع إخطار لجنـة الـشؤون    إلخطار المجلس بإحالته إلى(
 ).التشريعية والقانونية

واب بشأن ما انتهـي إليـه       رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس الن          •
) ١٠(مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسـوم بقـانون رقـم               

العامـة  المرافـق  لجنـة   إلخطار المجلس بإحالته إلـى  (.م في شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة 
 ).والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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 بخصوص قرار مجلـس  النواباني رئيس مجلس رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهر  •
 مـشروع  بشأن   مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه  الشورى مجلس   قرار  بشأن النواب

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت     ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم       
 ومشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون رقـم           ،التقاعد لموظفي الحكومة  

م بـشأن تنظـيم     ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(م بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ١٩٨٢لسنة  ) ١٦(
إلخطـار  ( ).التقاعد المبكر االختياري للمرأة     (معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة      

 إخطـار لجنـة الـشؤون التـشريعية         شؤون المرأة والطفل مع   لجنة   المجلس بإحالته إلى  
 ).والقانونية

  
أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخـدمات               -٤

 . الصحية

  
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقـانون      -٥

) ٥٨(، المرافق للمرسوم الملكي رقم        المائية م بإنشاء مجلس الموارد   ١٩٨٢لسنة  ) ٧(رقم  
  .م٢٠٠٧لسنة 

  
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام               -٦

  .م١٩٧١لسنة ) ١٢(قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
 
مشروع قانون بشأن إخـضاع الهيئـات       تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص        -٧

من أسهمها لـوزير يكـون      % ٥٠والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة ما يزيد على         
  . أمام مجلس النوابمسؤوالً

 
 بعـد   ةتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة التاسعة عشر            -٨

 إلـى  ١٣ـ سويسرا خالل الفترة من      عقدت في جنيف   الدولي والتي المائة لالتحاد البرلماني    
  .م٢٠٠٨ أكتوبر ١٥

  

 .يستجد من أعمال ما -٩

  


