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   الرابعةلس اجدول أعمال جلسة 
  صباحا٩:٣٠ًم الساعة ١٠/١١/٢٠٠٨ثنين اإل

الثالثدور االنعقاد العادي   
 الفصل التشريعي الثاني

 

 
 .تالوة أسماء المعتذرين -١

 

 .السابقةالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
 

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

ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض 
  م بتنظيم مهنة الداللة في ١٩٧٦لسنة ) ٢١(أحكام المرسوم بقانون رقم 

إلخطار . (م ٢٠٠٧لسنة ) ٥٩(العقارات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 ) .المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن رسالة .٢
ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء 
وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج 

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع . (على نفتهم الخاصة 
 ) .ريعية والقانونيةإخطار لجنة الشؤون التش

 
 

مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنـة الـشؤون التـشريعية والقانونيـة            -٤
بخصوص مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع         
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قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامـة، ومـشروع قـانون بـشأن             
لـسنة  ) ٩(وم الملكي رقـم     استمالك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرس     

م، ومشروع قانون بشأن تعويض المالك عن مساحة األراضي التـي           ٢٠٠٨
تُقتطع من أمالكهم لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية ؛ ابتداء مـن             

سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة المنعقدة بتـاريخ          ) . (٤(المادة  
  ) .م٣/١١/٢٠٠٨

 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة غير العادية الثانية  -٥
، والذي عقد بمقر األمانة العامة       للبرلمان العربي االنتقالي   م٢٠٠٨للعام  

 ٢٧ القاهرة، خالل الفترة من –للجامعة العربية بجمهورية مصر العربية 
 الثالثـة   سبق توزيعه في جدول أعمال الجلـسة      (. م٢٠٠٨ يونيو   ٢٩إلى  

 ) .م٣/١١/٢٠٠٨المنعقدة بتاريخ 
 

تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة           -٦
الفرعية المختصة بالبيئة واالحتباس الحراري التابعة للجنة الدائمة حول         

والذي عقـد   ، االقتصاد والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية اآلسيوية     
 ٢٢ إلـى  ٢١جمهورية العربية السورية خالل الفترة من    ال –في دمشق   

سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثـة المنعقـدة          (. م٢٠٠٨يوليو  
 ) .م٣/١١/٢٠٠٨بتاريخ 

 

 .يستجد من أعمالما  -٧
 

 


