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  جدول أعمال اجللسة السادسة عشرة 
   صباحا٩:٣٠م الساعة ١١/٢/٢٠٠٨اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصل التشريعي الثاني

  

 
  .المعتذريناألعضاء تالوة أسماء  -١

 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

ق كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة الذكرى السابعة للتصويت على ميثـا           -٣
 .العمل الوطني

 

كلمة معالي رئيس المجلس بمناسبة الذكرى األربعين لتأسـيس قـوة دفـاع         -٤
 .البحرين

 
  :الرسائل الواردة -٥

اقتراح بقانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والمقدم من كل مـن معـالي           •
دالل جاسم الزايد، : رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، والسادة األعضاء      

عريض، محمد هادي أحمد الحلواجي، الدكتورة بهية جـواد         رباب عبدالنبي ال  
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية مع         . (الجشي

 ). إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
 
ضم سعادة العضو الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة إلى لجنة دراسة              -٦

 )إلخطار المجلس. (بهالغالء المعيشي بناء على طل
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السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علـي آل خليفـة وزيـر العـدل                  -٧
والشؤون اإلسالمية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبـدالنبي العـريض           

، ٣٧١، ٣٣٧(بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل نصوص المـواد    
لصادر بالمرسوم بقانون من قانون اإلجراءات الجنائية ا   ) ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٢
م لمعالجة مشكلة عقوبة الحبس البسيط، ورد سعادة        ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(رقم  

 . الوزير عليه
 
السؤال الموجه إلى معالي الشيخ أحمد بن عطية اهللا آل خليفة وزير شـؤون    -٨

مجلس الوزراء، والمقدم من سعادة العضو راشد مـال اهللا الـسبت بـشأن              
كومة اإللكترونية وإخراجها إلى حيز التطبيـق       اإلسراع في تنفيذ مشروع الح    

العملي، والحلول التي تضمن انسيابية تقـديم الخـدمات اإللكترونيـة فـي             
 . القطاعات الحيوية أثناء العطل الرسمية، ورد سعادة الوزير عليه

 
ال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزيـر            السؤ -٩

الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بشأن الخطط       
المستقبلية لتطوير خدمات اإلسعاف والطوارئ فـي المملكـة، ورد سـعادة            

 . الوزير عليه
 
قانون بـشأن   تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع         -١٠

معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمـة            
لـسنة  ) ٨(المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم       

  . م٢٠٠٧
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١١
افحة المنشطات في مجال الرياضة، قانون بالتصديق على االتفاقية الدولية لمك

  . م٢٠٠٧لسنة ) ٨٣(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
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تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعـديل           -١٢
م في شأن األوسـمة،     ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(بعض أحكام المرسوم بقانون رقم      

  . م٢٠٠٧لسنة ) ١٠١(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
 

جنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص االقتراح بقانون بتعـديل    تقرير ل  -١٣
م بإصدار قانون اإلثبات    ١٩٩٦لسنة  ) ١٤(بعض أحكام المرسوم بقانون رقم      

 .في المواد المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزايد
 

 المرسوم  تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام         -١٤
م، بإصدار قانون التأمين االجتماعي، والمقدم      ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(بقانون رقم   

عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، عبـدالرحمن     : من أصحاب السعادة األعضاء   
عبدالحسين جواهري، راشد مال اهللا السبت، فيصل حسن فوالذ، أحمد إبراهيم 

 . بهزاد
 

 .ما يستجد من أعمال -١٥
 


