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  جدول أعمال اجللسة الرابعة عشرة 

  صباحا٩:٣٠م الساعة ٢٨/١/٢٠٠٨اإلثنين 

 دور االنعقاد العادي الثاني
 الفصل التشريعي الثاني

 

 .تالوة أسماء المعتذرين -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

بيان المجلس المتضمن استنكار ما أقدمت عليه قوات االحتالل اإلسرائيلي من  -٣
 .مل استهدف قطاع غزة والضفة الغربية، واستباح الدم الفلسطينيع

 

 :الرسائل الواردة -٤
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون        
م، المرافق ٢٠٠٢ لسنة )٣٣(النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إلخطار المجلس بإحالتـه إلـى      . (م٢٠٠٥لسنة  ) ٧٦(للمرسوم الملكي رقم    
 .)لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما             •
 على االتفاقيـة  انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق    

المرافق للمرسوم الملكي رقم     الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،     
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية       . (م٢٠٠٧لسنة  ) ٨٣(

 ). والدفاع واألمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
م ١٩٩٦لسنة  ) ١٤(قانون رقم   اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم ب       •

بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية والمقدم من سعادة العضو        
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إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الـشؤون التـشريعية         . (دالل جاسم الزايد  
 . )والقانونية

 

  فخرو وزيـر     السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبداهللا         -٥
الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبـارك         
بشأن استعدادات وخطط الوزارة للوفـاء بمـستحقات الـسوق الخليجيـة             
المشتركة، ولتوعية المواطنين حول كيفية االستفادة من مزايا هذه الـسوق،      

 .ورد سعادة الوزير عليه
 

واالقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة     تقرير لجنة الشؤون المالية      -٦
على اتفاقيتي االستكشاف والمشاركة في اإلنتاج بين حكومة مملكة البحرين           

 التايلندية، المرافـق    PTTEPوكل من شركة اوكسيدنتال األمريكية وشركة       
 .م٢٠٠٧لسنة ) ٩٤(للمرسوم الملكي رقم 

 

مشروع قانون بتعديل ص التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصو   -٧
م بـشأن تنظـيم معاشـات    ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(من القانون رقم    ) ٢٦(المادة  

 .ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
 

مشروع قانون بتعديل التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص    -٨
من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قـوة          ) ٢٥(المادة  
لـسنة  ) ١١(بحرين واألمن العام، الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم          دفاع ال 
 .م١٩٧٦

 

 . تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون بشأن البيئة -٩
 

تشكيل هيئة المكتب للجنة المؤقتة لدراسة كيفية معالجة موضـوع الغـالء             -١٠
 ). إلخطار المجلس. (المعيشي

 

 .ما يستجد من أعمال -١١
 
 


