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  أعمال اجللسة االستثنائية األوىل والنتائج املرتتبة على بنود جدول القرارات
  م٣١/١٢/٢٠٠٨   بتاريخاملنعقدة

   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد العادي الثالث 
قرارا ونتيجة) ٨٢(

ً
  

  
  األول البند

  : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصـحاب الـسعادة األعـضاء              )١
  ألس تومـاس سـمعان ، عبـدالرحمن محمـد          جمال محمد فخرو ،     

جميل علـي المتـروك ، سـعود        جمشير ، خالد حسين المسقطي ،       
عبدالرحمن إبـراهيم   سيد ضياء يحيى الموسوي ،      عبدالعزيز كانو ،    

 . عبدالرحمن عبدالحسين جواهريعبدالسالم ، 
   

  الثاني البند 
ليها من  بما أجري ع   وإقرارها،   الثامنةالتصديق على مضبطة الجلسة      )٢

 .تعديل 
  

  الثالث البند 
لـسنة  ) ٣١( بتعديل القانون رقم     ُأخطر المجلس بإحالة مشروع قانون     )٣

م ٢٠٠٧م باعتماد الميزانية العامة للدولة للـسنتين المـاليتين           ٢٠٠٦
م ؛ إلـى    ٢٠٠٨لسنة  ) ١١١(م المرافق للمرسوم الملكي رقم      ٢٠٠٨و

 الشؤون التـشريعية  لجنة الشؤون المالية واالقتصادية مع إخطار لجنة    
 . والقانونية 
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٢

  
  الرابع البند

أخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية االستكشاف          )٤
مـن الميـاه    ) ١( في القطاع رقـم      (EPSA)والمشاركة في اإلنتاج    

المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدننتال األمريكية ،         
م ؛ إلى لجنة الشؤون     ٢٠٠٨لسنة  ) ٩٥(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

 . المالية واالقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
  
  اخلامس البند

إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مـادة إلـى المرسـوم             )٥
م في شأن اإلسكان ؛ إلى لجنة المرافق        ١٩٧٦لسنة  ) ١٠(بقانون رقم   

 .ة الشؤون التشريعية والقانونية العامة والبيئة مع إخطار لجن
  
  السادس البند

إخطار المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم           )٦
م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لمـوظفي        ٢٩٧٥لسنة  ) ١٣(

الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة األولى من المرسوم بقانون          
لسنة ) ١٣(ض أحكام القانون رقم     م بتعديل بع  ١٩٨٢لسنة  ) ١٦(رقم  

لمـوظفي الحكومـة   م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد       ١٩٧٥
شؤون المرأة والطفـل    ؛ إلى لجنة    ) التقاعد المبكر االختياري للمرأة   (

  . مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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٣

  
  السابع البند

هيئة الوطنية لتنظيم   الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن إنشاء ال        )٧
، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيـث تـم          المهن والخدمات الصحية    

 . اختالف المجلسين عليه
 

  الثامن البند
الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعـديل بعـض أحكـام      )٨

  م بإنـشاء مجلـس المـوارد       ١٩٨٢لـسنة   ) ٧(المرسوم بقانون رقم    
 .م ٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(المائية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة  )٩
 : إقرار المادة األولى على النحو التالي  ) ١٠

كمـا  ) ١(من المادة   ) ٦ ،   ٣ ،   ٢: (التالية  الموافقة على البنود     •
 . جاءت من الحكومة 

) ١(مـن المـادة     ) ٥ ،   ٤ ،   ١(: التاليـة   الموافقة على البنود     •
 .بتعديل اللجنة 

 . بتعديل اللجنة ) ٢(الموافقة على المادة  •
 .الفقرة الثانية بتعديل اللجنة ) ٣(الموافقة على المادة  •

 . الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة  ) ١١
 . الموافقة على المادة الثالثة بتعديل اللجنة  ) ١٢
 على أن يؤخذ الرأي النهائي في        المشروع في مجموعه   ىالموافقة عل  ) ١٣

 .الجلسة القادمة 
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٤

  
  الثامن البند

الموافقة على توصية لجنة الشؤون التـشريعية والقانونيـة بـرفض            ) ١٤
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية         

 .م ١٩٧١لسنة ) ١٢(الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
  
  التاسع البند

ية لجنة الشؤون التـشريعية والقانونيـة بـرفض         الموافقة على توص   ) ١٥
مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والـشركات التـي          

من أسهمها لوزير يكون مسؤوالً     % ٥٠تمتلك الحكومة  ما يزيد على       
 . أمام مجلس النواب 

  العاشر البند
التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في           ) ١٦

مال الدورة التاسعة عشرة بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي والتي          ‘أ
 أكتـوبر   ١٥ إلـى    ١٣ سويسرا خالل الفترة من      –عقدت في جنيف    

 .م ٢٠٠٨
 

  احلادي عشر البند
بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٧

 .حلول العام الميالدي الجديد بمناسبة 

 . صدار البيان المذكور ، بعد تالوته في الجلسة الموافقة على إ ) ١٨
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٥

  
  الثاني عشر البند

بيان الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار  )١٩
شأن الترحيب بالنتائج اإليجابية التي خرجت بها قمة مجلس التعاون ب

 . في دورتها التاسعة والعشرين 

  .  تالوته في الجلسة الموافقة على إصدار البيان المذكور ، بعد ) ٢٠
  

  
  
 
  

 
 

  
  

   الجلساتشؤون قسم: إعداد
 إدارة شؤون الجلسات

  


