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  جدول أعمال اجللسة السادسة عشرة 

   صباحا٩:٣٠م الساعة١٦/٤/٢٠٠٧اإلثنين 
  األولدور االنعقاد العادي 

  الفصل التـشريـعي الثاني
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
  

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
  

 :الرسائل الواردة -٣
  

لـسنة  ) ١٤(انون رقـم    اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بق        •
م بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقـدم مـن         ١٩٩٦

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون      . (سعادة العضو دالل جاسم الزايد    
  ). التشريعية والقانونية

 

اقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد اإلشعاعية والخطرة، والمقـدم مـن             •
إلخطار المجلس بإحالته إلـى     . (ضو الدكتورة عائشة سالم مبارك    سعادة الع 

 ). ون التشريعية والقانونيةئلجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الش
 

السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزيـر الخارجيـة               -٤
زارة والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن توقعات الـو          

الحتمال اندالع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي اإليرانـي، وبـشأن            
نتيجة التحركات واالتصاالت الدبلوماسية والسياسية للوصول إلى حل سلمي         

 . بين األطراف المتنازعة
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السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفـة وزيـر               -٥
م من سعادة العضو خالد حسين المـسقطي   العدل والشئون اإلسالمية، والمقد   

بشأن التأخر في إصدار الالئحة الداخلية لصندوق النفقة، وبشأن عدد الحاالت 
التي قام الصندوق بدفع النفقة لها، وبشأن المبالغ المخصـصة للـصندوق            

   .ورد سعادة الوزير عليهم، ٢٠٠٨-٢٠٠٧ضمن ميزانية الدولة للعامين 
  

شئون  حسن بن رجب وزير       بن  السعادة منصور  السؤال الموجه إلى صاحب    -٦
والزراعة والمقدم من سعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد        شئون  البلديات  

بشأن أسباب زيادة أجور البلديات من دينارين إلى خمسين دينارا، والـسند            
لخدمات التي تنوي الوزارة تقـديمها مقابـل هـذه     القانوني لهذه الزيادة، وا   

  . الزيادة، ورد سعادة الوزير عليه
  

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون التـأمين              -٧
تعديل أنصبة  (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم      

 ). المعاش على المستحقين
  

شروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون التـأمين         أخذ الرأي النهائي على م     -٨
تعـديل  (م ١٩٧٦لـسنة  ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم    

  ). ٣٦، ٣٥المادتين 
  

) ٧٦(مرسوم بقـانون رقـم      التقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص        -٩
م بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز  ٢٠٠٦لسنة  
 نوفمبر  ٢٢ل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، والصادر بتاريخ          تشغي

  . م٢٠٠٦
  

تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص المرسـوم          -١٠
م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكـة        ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٩(بقانون رقم   

والـصادر  البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين،           
  .م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢بتاريخ 
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تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص مـشروع            -١١
قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية اإلسـالمية لتمويـل           

  . م٢٠٠٧لسنة ) ١٣(التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  

 مشروع قـانون    من) ١١(دة  التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص الما      -١٢
لسنة ) ٥٤(بإنشاء جمعية مرشدات البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم          

 . م٢٠٠٤
  

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العادية األولـى لعـام              -١٣
م للبرلمان العربي االنتقالي، الذي عقد بجمهورية مصر العربية خالل          ٢٠٠٧

  .م٢٠٠٧س  مار١١ إلى ٨الفترة من 
  

 . ما يستجد من أعمال -١٤
  

 

  
  

 


