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  جدول أعمال اجللسة اخلامسة عشرة 
   صباحا٩:٣٠الساعةم ٩/٤/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد العادي 
  الثانيعي ـشريـالفصل الت

  
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
 

  .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
  

  :الرسائل الواردة -٣
ئيس مجلس النواب بشأن ما     رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني ر          •

قانون بالتصديق على اتفاقيـة     انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع       
تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين واالتحـاد          

) ٥( اللوكسمبرجي، المرافق للمرسوم الملكـي رقـم         –االقتصادي البلجيكي   
لجنـة الـشؤون التـشريعية      ى  إلإلخطار المجلس بإحالته    . (م٢٠٠٧لسنة  

 )والقانونية
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما               •

قانون بالتصديق على اتفاقيـة     انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع       
تشجيع وحماية االستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية         

) ٩٩(المرافق لها ، المرافق للمرسوم الملكـي رقـم      اإليطالية والبروتوكول   
الخارجية والدفاع لجنة الشؤون إلى إلخطار المجلس بإحالته . (م٢٠٠٦لسنة 

 )واألمن الوطني
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السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الداخلية، والمقدم من سعادة العـضو             -٤
أجل تعزيز حماية   فيصل حسن فوالذ بشأن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة من          

النشء واألحداث من استغاللهم بهدف خرق القانون وسالمة األمن العـام، ورد            
  . سعادة الوزير عليه

  
 والمقـدم مـن   ،السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة التنمية االجتماعيـة    -٥

خلق جيل مـن    لسعادة العضو الدكتورة فوزية سعيد الصالح بشأن آلية الوزارة          
 ةاألطفال يهتم بالعلم والتكنولوجيا كفضاء للترفيه والتسلية، ورد سعادة الـوزير          

  . عليه
  

م بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٧٨(مرسوم بقانون رقم تقرير لجنة الخدمات بخصوص  -٦
سبق توزيع قرار (. م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢التأمين ضد التعطل، والصادر بتاريخ 
 الثانية عشرةع في جدول أعمال الجلسة مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشرو

   ).م١٩/٣/٢٠٠٧المنعقدة بتاريخ 
  
  

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بخصوص الحساب الختـامي الموحـد            -٧
سبق توزيع مرفقـات    . (م٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١للدولة للسنة المالية المنتهية في      

  ). م٢٦/٣/٢٠٠٧ريخ التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة بتا
 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام      التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص       -٨

م ١٩٧٦لـسنة   ) ٢٤(قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم        
  . )تعديل أنصبة المعاش على المستحقين(

 
ن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمي     تقرير لجنة الخدمات بخصوص      -٩

  تعديل المادتين  (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم      
سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عـشرة المنعقـدة           . ()٣٦،  ٣٥

  )م٢/٤/٢٠٠٧بتاريخ 
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. مشروع قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطني     تقرير لجنة الخدمات بخصوص      -١٠
 بشأن المشروع في جـدول أعمـال       سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته     (

  . )م٢٦/٢/٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ التاسعةالجلسة 
 

 . ما يستجد من أعمال -١١
 


