
v  مرفق جدول األعمال. 

  
  
  
  

  ني والنتائج املرتتبة على بنود جدول أعمال اجللسة العشرالقرارات
  م١٤/٥/٢٠٠٧املنعقدة بتاريخ 

  ي الفصل التشريعي الثان–دور االنعقاد العادي األول 
 قرارا ونتيجة١٨(

ً
(  

  
  األولالبند 

 محمـد   جمـال : اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة األعـضاء            )١
الدكتور ، ن، عبدالرحمن محمد جمشير، دالل جاسم الزايدفخرو، ألس توماس سمعا

 .عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ،الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
  

  الثانيالبند 
 . بما أجري عليها من تعديلوإقرارهاالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة،  )٢

  
  الثالثالبند 

 المرافق االجتماعي، للتأمين العامة الهيئة بشأن قانون مشروع بإحالة المجلس ُأخطر )٣

 الشئون لجنة إخطار مع الخدمات لجنة إلى ؛م٢٠٠٦ لسنة )٩٨( رقم الملكي للمرسوم

 .والقانونية التشريعية

 المجلس بإحالة االقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على غير البحرينيين           ُأخطر )٤
الرحمن محمـد  عبد: المقيمين في المملكة، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء        

جمشير، سيد حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، 
 إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية ؛خالد عبدالرسول آل شريف 

 .والقانونية
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٢

 المجلس بإحالة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم            ُأخطر )٥
 قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالـسفن الـصغيرة،         م بشأن ١٩٧٩لسنة  ) ٢٠(

عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فـؤاد     : والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء      
 الغتم، سـيد ضـياء      حمدأحمد الحاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، عبدالرحمن م      

 إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الـشئون التـشريعية             ؛الموسوي
 .القانونيةو

االقتراح بقانون بشأن األسماء التجارية، والمقدم من سعادة          المجلس بإحالة  ُأخطر )٦
 إلى لجنة الشئون المالية واالقتـصادية مـع         ؛العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك    

 .إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية
  

  الرابعالبند 
ـ         أجاب )٧ وزيـر العـدل والـشئون     ة صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليف

اإلسالمية عن سؤال سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن ظاهرة إشـهار             
اإلفالس، وعدد حاالتها خالل السنوات الثالث الماضية، وسقف المديونيات التـي           

 بين المحاكم والوزارات  قيتم بموجبها إقرار مثل تلك الحاالت، وبشأن وجود تنسي        
 . كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك،ةالمختصة أو البنوك المحلي

  
  اخلامسالبند 

السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيـرة           تأجيل بند    )٨
الصحة، والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر رضي بشأن وجود ظـاهرة             
هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص، واألساليب التي تتبعها            

زيرة عن حضور    بسبب اعتذار سعادة الو    ؛الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وجدت     
 .الجلسة
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٣

  السادسالبند 
 صاحبة السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية االجتماعيـة           أجابت )٩

بشأن نقل إدارة الطفولة مـن   عن سؤال سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي 
المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلـى وزارة التنميـة االجتماعيـة، وبـشأن              

 علَّقت سعادة العضو الـسائلة علـى   كما الوزارة لتفعيل ملف الطفولة،   استعدادات
 .ذلك

  
  السابعالبند 

صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبداهللا فخرو وزيـر الـصناعة         ةجاباالكتفاء بإ  ) ١٠
الموجه سؤال  المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة، وذلك بخصوص ال        ،والتجارة

 بشأن البديل الذي سـتوفره الـوزارة   سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشيرمن  
للمصانع الوطنية في حال إلغاء عقد إيجار القسائم الصناعية الممنوحة لهـا عنـد             

 توسعة شارع عيسى بن سلمان ضمن المشروع غراضتخصيص هذه األراضي أل
 .الوطني المسمى بتقاطع الماحوز

  
  الثامنالبند 

ة مواطني دول مجلس التعـاون       النهائية على مشروع قانون بشأن معامل      الموافقة ) ١١
لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق           

وإعادته إلى مجلس النواب حيـث تـم        م،  ٢٠٠٧لسنة  ) ٨(للمرسوم الملكي رقم    
 .اختالف المجلسين عليه

  
  لتاسعاالبند 

ت البحـرين، المرافـق     النهائية على مشروع قانون بإنشاء جمعية مرشدا       الموافقة ) ١٢
وإعادته إلى مجلس النواب حيـث تـم     م،  ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٤(للمرسوم الملكي رقم    
 .اختالف المجلسين عليه
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٤

  لعاشراالبند 
م بالتصديق على   ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٠(الموافقة نداء باالسم على المرسوم بقانون رقم         ) ١٣

سسة جـسر   اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤ          
م، علـى أن يـتم إعـالم    ٢٠٠٦ نـوفمبر  ٢٢ البحرين، والصادر بتاريخ   –قطر  

 .الحكومة بذلك
  

   عشرادياحلالبند 
االقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة اإلدارية، وإحالته إلـى      جواز النظر في   ) ١٤

 .الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ون الجلساتئقسم ش: إعداد 

  ون الجلساتئرة شإدا   


