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  جدول أعمال اجللسة العشرين 
   صباحا٩:٣٠م الساعة١٤/٥/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد العادي 
  الفصل التـشريـعي الثاني

  
  

  .تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
  

 .التصديق على مضبطة الجلسة السابقة -٢
  
  :الرسائل الواردة -٣

 

 النواب بشأن ما    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس         •
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بـشأن الهيئـة العامـة             

. م٢٠٠٦لـسنة   ) ٩٨(للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسوم الملكي رقـم        
إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مـع إخطـار لجنـة الـشئون              (

  ). التشريعية والقانونية
 
صحي على غير البحرينيين المقيمـين فـي        االقتراح بقانون بشأن التأمين ال     •

عبدالرحمن محمد جمشير،   : المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء       
سيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سـمعان،            

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع       . (خالد عبدالرسول آل شريف   
 ).  والقانونيةإخطار لجنة الشئون التشريعية
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لـسنة  ) ٢٠(االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم بقـانون رقـم             •
م بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمقـدم     ١٩٧٩

عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فؤاد أحمد     : من أصحاب السعادة األعضاء     
لغتم، سـيد ضـياء     الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن محمد ا      

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئـة مـع           . (الموسوي
  ). إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

  

االقتراح بقانون بشأن األسماء التجارية، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة           •
اليـة  إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنـة الـشئون الم        . (عائشة سالم مبارك  

 ).واالقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية
  
وزيــــر  السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة -٤

سعادة العضو محمد حسن باقر رضي      العدل والشئون اإلسالمية، والمقدم من      
ية، بشأن ظاهرة إشهار اإلفالس، وعدد حاالتها خالل السنوات الثالث الماض         

وسقف المديونيات التي يتم بموجبها إقرار مثل تلك الحاالت، وبشأن وجـود            
 ورد سـعادة    تنسيق بين المحاكم والوزارات المختصة أو البنوك المحليـة،        

 . الوزير عليه
  

السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة نـدى عبـاس حفـاظ وزيـرة       -٥
حسن باقر رضـي بـشأن وجـود     محمد  الصحة، والمقدم من سعادة العضو      

ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، واألساليب           
 . ، ورد سعادة الوزيرة عليهالتي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وجدت

  

السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيـرة            -٦
دم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجـشي          التنمية االجتماعية، والمق  

بشأن نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلـى وزارة            
التنمية االجتماعية، وبشأن استعدادات الوزارة لتفعيل ملـف الطفولـة، ورد           

 . سعادة الوزيرة عليه
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خـرو وزيـر    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبداهللا ف          -٧
الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمـد جمـشير           
بشأن البديل الذي ستوفره الوزارة للمصانع الوطنية في حال إلغاء عقد إيجار  
القسائم الصناعية الممنوحة لها عند تخصيص هذه األراضي ألغراض توسعة 

طع المـاحوز،   شارع عيسى بن سلمان ضمن المشروع الوطني المسمى بتقا        
 . ورد سعادة الوزير عليه

  

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة مـواطني دول مجلـس              -٨
التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنيـة معاملـة المـواطن             

 .م٢٠٠٧لسنة ) ٨(البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  

شاء جمعية مرشـدات البحـرين،      أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإن       -٩
 .م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  

تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بخـصوص المرسـوم          -١٠
م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكـة        ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠(بقانون رقم   

،  البحـرين  –البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطـر           
 .م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢والصادر بتاريخ 

  

تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص االقتراح بقانون بـشأن           -١١
إنشاء ديوان الرقابة اإلدارية، والمقدم من خمسة مـن أصـحاب الـسعادة             

عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة فوزية سـعيد الـصالح،         : األعضاء وهم 
 .ي هاشم، محمد حسن باقر رضيوداد محمد الفاضل، سيد حبيب مك

  

 . ما يستجد من أعمال -١٢
  

 

  
  

 


