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  السادسة عشرةلسة اجلالقرارات والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال 
  م١٦/٤/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  الثاني الفصل التشريعي – األولدور االنعقاد العادي 
 قرارا ونتيجة١٩(

ً
(  

  

  
  البند األول

جهـاد حـسن    : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١
ر حمد علي السليطي، خالد عبدالرسول آل شريف، فيصل حـسن           بوكمال، الدكتو 

 .فوالذ، منيرة عيسى بن هندي، هدى عزرا نونو
  

  البند الثاني
 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل )٢

 
  البند الثالث

نون رقم اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقا  بإحالة  ُأخطر المجلس    )٣
م بإصدار قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، والمقـدم          ١٩٩٦لسنة  ) ١٤(

 . إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية؛من سعادة العضو دالل جاسم الزايد

اقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد اإلشعاعية والخطرة،         ُأخطر المجلس بإحالة   )٤
 إلى لجنة المرافق العامـة  ؛تورة عائشة سالم مباركوالمقدم من سعادة العضو الدك   

 .والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية
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  البند الرابع
تأجيل بند السؤال الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية  )٥

والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بـشأن توقعـات الـوزارة             
مال اندالع حرب في الخليج بسبب المفاعل النووي اإليراني، وبشأن نتيجـة            الحت

التحركات واالتصاالت الدبلوماسية والسياسية للوصول إلـى حـل سـلمي بـين           
 . لسفره في مهمة رسمية الوزيرمعالياعتذار األطراف المتنازعة؛ وذلك بسبب 

  
 البند اخلامس

ليفة وزير العـدل والـشئون   صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خ   أجاب   )٦
سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن التـأخر فـي           عن سؤال    اإلسالمية

إصدار الالئحة الداخلية لصندوق النفقة، وبشأن عـدد الحـاالت التـي قـام              
الصندوق بدفع النفقة لها، وبشأن المبالغ المخصصة للصندوق ضمن ميزانية          

 .سعادة العضو السائل على ذلك، كما علَّق م٢٠٠٨-٢٠٠٧الدولة للعامين 

  
 البند السادس

عن صاحب السعادة منصور حسن بن رجب وزير البلديات والزراعة          أجاب   )٧
 العضو خالد عبدالرحمن المؤيد بشأن أسباب زيادة أجور البلديات     سؤال سعادة 

من دينارين إلى خمسين دينارا، والسند القانوني لهذه الزيادة، والخدمات التي           
، كما علَّق سعادة العضو السائل على       ارة تقديمها مقابل هذه الزيادة    تنوي الوز 

 .ذلك
  

  السابعالبند 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي        الموافقة النهائية على     )٨

تعديل أنصبة المعـاش علـى      (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     
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 . إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق جاللة الملك عليهوإحالته ،)المستحقين

  
  البند الثامن

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي        الموافقة النهائية على     )٩
 ،)٣٦،  ٣٥تعـديل المـادتين     (م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

 .جاللة الملك عليهوإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدا لتصديق 
  

  البند التاسع
م بشأن منح حق    ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٦(المرسوم بقانون رقم    الموافقة نداء باالسم على      )١٠

امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة            
، على أن يتم إعـالم الحكومـة        م٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢بن سلمان، والصادر بتاريخ     

 .بذلك
  

  بند العاشرال
م بالتصديق على   ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٩(المرسوم بقانون رقم    الموافقة نداء باالسم على      )١١

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين             
 .، على أن يتم إعالم الحكومة بذلكم٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢البلدين، والصادر بتاريخ 

  
  البند احلادي عشر

مشروع قانون بالتـصديق علـى اتفاقيـة تأسـيس          من حيث المبدأ على     الموافقة   )١٢
) ١٣(المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقـم           

 .م٢٠٠٧لسنة 

 .الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة )١٣

 .كما جاءتا من الحكومة) ٢، ١(الموافقة على المادتين  )١٤
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 المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة الموافقة على )١٥
 .القادمة

  
  البند الثاني عشر

من مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشـدات البحـرين،   ) ١١(المادة الموافقة على    )١٦
 .؛ بتعديل اللجنةم٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

ؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن ي )١٧
 .القادمة

  
   عشرالثالثالبند 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العاديـة           المجلس على    ُأطلع )١٨
م للبرلمان العربي االنتقالي، الذي عقد بجمهورية مصر العربية ٢٠٠٧األولى لعام  

 .م٢٠٠٧ مارس ١١ إلى ٨خالل الفترة من 
  
  
  
  
  
  

 ون الجلساتئقسم ش: إعداد 

  ون الجلساتئإدارة ش   


