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   العشرينلسة اجلجدول أعمال 

  ا صباح٩:٣٠م الساعة ١٠/٣/٢٠٠٨ثنين اإل
  الثانيدور االنعقاد العادي 

  الفصل التشريعي الثاني
 

 .المعتذرينتالوة أسماء  -١
 

  .السابقةالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
 

 :الرسائل الواردة -٣
 مـا انتهـى   رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن  •

 بفتح اعتماد إضافي فـي الميزانيـة        إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون     
لـسنة  ) ١٢( المرافق للمرسوم الملكي رقم     م٢٠٠٨العامة للدولة للسنة المالية     

إلخطار المجلس بإحالته بصفة االستعجال إلى لجنـة الـشؤون الماليـة            (. م٢٠٠٨
 ). عية والقانونيةواالقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشري

م ١٩٧٩لـسنة   ) ٩(بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم        اقتراح بقانون    •
فـؤاد أحمـد    : من أصحاب السعادة األعـضاء     موالمقدبإصدار قانون المرور،    

الحاجي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمـد الغـتم، ربـاب           
إلى لجنـة    ر المجلس بإحالته  إلخطا( . عبدالرضا العصفور  يعبدالنبي العريض، عل  

 ). المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محـسن العلـوي وزيـر               -٤
 والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فوالذ بشأن البرامج والخطـوات            ،العمل

 حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتـوفير        التي اتخذتها وزارة العمل بهدف    
 . الوزير عليهسعادة  ورد ،في سوق العمللها قواعد العدالة االجتماعية 



 ٢

السيد منصور حسن بن رجب وزير البلديات       السؤال الموجه إلى صاحب السعادة       -٥
 والمقدم من سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم بشأن أسباب تأخر            ،والزراعة

مصير اللجنـة األهليـة التـي       بشأن  افتتاح مجمع المنطقة الغربية التجاري، و     
سـعادة   ورد ،ساهمت في إعداد الدراسات للمشروع ومتابعة بنائه حتى إكمالـه  

 . الوزير عليه
 

من القـانون رقـم     ) ١٣(دة  أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل الما        -٦
م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافـق         ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٢(

 .م٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(للمرسوم الملكي رقم 
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم       تقرير لجنة الخدمات بخصوص      -٧
 الصادر  معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام         

  .م١٩٧٦لسنة ) ١١(بالمرسوم بقانون رقم 
 

بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعـض      تقرير لجنة الخدمات    مواصلة مناقشة    -٨
م بإنشاء صندوق النفقة، والمقـدم مـن        ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(أحكام القانون رقم    

تقدم كل ( .دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض    : أصحاب السعادة األعضاء  
جميل علي المتروك، سميرة إبراهيم رجب، منيرة : حاب السعادة األعضاءأصمن 

 .) بقانونعيسى بن هندي بسحب أسمائهم من قائمة مقدمي االقتراح
 

بإصـدار  االقتـراح بقـانون   تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص    -٩
، حعلي صالح الصال  معالي رئيس المجلس    ، والمقدم من    قانون حماية المستهلك  

، رباب عبدالنبي العريض  ،  دالل جاسم الزايد  : أصحاب السعادة األعضاء  وكل من   
  . بهية جواد الجشيالدكتورة ،محمدهادي أحمد الحلواجي

 

 .يستجد من أعمال ما -١٠


