
 (5)  ١٩ المضبطة م٣/٣/٢٠٠٨                                  ٢الدور  / ٢الفصل / مجلس الشورى 

 

  
 

  
  جدول أعمال اجللسة التاسعة عشرة 

   صباحا٩:٣٠م الساعة ٣/٣/٢٠٠٨اإلثنين 

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الـفصل التشريعي الثاني

  
 

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
 

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
 

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

انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء قروض البناء           
. والترميم والشراء لألسر البحرينية ذات الدخل المحدود مـن خدمـة الـدين            

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، مـع إخطـار       (
 ). لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

الة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مـا             رس •
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون برفع الحد األدنى لرواتـب            

إلخطار المجلس بإحالتـه إلـى لجنـة        . (موظفي الدولة المدنيين والعسكريين   
 ). لقانونيةالشؤون المالية واالقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية وا

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مـا              •
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحـة التـدخين            

إلخطـار المجلـس    . (والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين      
 ). يعية والقانونيةبإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشر

اقتراح بقانون بإنشاء مجلس لالعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصـة،           •
الدكتور حمد علـي الـسليطي، ألـس        : والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء    
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توماس سمعان، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، محمدهادي أحمد الحلـواجي،          
 إلى لجنة الخدمات، مع إخطـار       إلخطار المجلس بإحالته  . (وداد محمد الفاضل  

 ). لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
سحب االقتراح بقانون بشأن رسالة سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بخصوص  •

من قانون المرافعات المدنية والتجارية الـصادر       ) ٤٩(تعديل نص المادة رقم     
م، والمقدم من سعادة العضو فـؤاد       ١٩٧١لسنة  ) ١٢(بالمرسوم بقانون رقم    

 . أحمد الحاجي
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزيـر             -٤

عادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الرقابـة        الصحة، والمقدم من س   
الصحية على المياه المعبأة بمختلف أنواعها، ومدى مراقبة شـبكة توزيـع            
المياه العمومية، وخاصة الشبكات الداخلية للمنـازل والمبـاني والعمـارات           

 . السكنية ذات الخزانات المشتركة، ورد سعادة الوزير عليه
شريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعـديل       تقرير لجنة الشؤون الت    -٥

م بـشأن حمايـة حقـوق       ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٢(من القانون رقم    ) ١٣(المادة  
لـسنة  ) ٨٠(المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكـي رقـم          

 . م٢٠٠٧
تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكـام قـانون       -٦

م، والمقدم من كـل     ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(ر بالقانون رقم    الخدمة المدنية الصاد  
من سعادة العضو وداد محمد الفاضل، وسعادة العضو الدكتورة ندى عبـاس            

  . حفاظ
تقرير لجنة الخدمات بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القـانون            -٧

م بإنشاء صندوق النفقة، والمقدم من أصحاب السعادة ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(رقم 
دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنبي العريض، جميل علي المتـروك،       : األعضاء

 .سميرة إبراهيم رجب، منيرة عيسى بن هندي
  
 . ما يستجد من أعمال  -٨


