
 ( 5 )   ٢١م المضبطة ٢١/٥/٢٠٠٧                                                   ١الدور  / ٢الفصل / مجلس الشورى 

  

  
  

  

  جدول أعمال اجللسة احلادية والعشرين 
   صباحا٩:٣٠الساعةم ٢١/٥/٢٠٠٧اإلثنين 

  األولدور االنعقاد العادي 
  الثانيعي ـشريـالفصل الت

  

  . تالوة أسماء األعضاء المعتذرين -١
  . تالوة أسماء األعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة بال إذن أو إخطار -٢
  . قةالتصديق على مضبطة الجلسة الساب -٣
  : الرسائل الواردة -٤

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن            •
ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتـصديق علـى            
اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهوريـة          

إلخطار  (. م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٦(سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم      
المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مـع           

 . )إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن            •
ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتـصديق علـى            

يل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة        بروتوكول بشأن تعد  
البحرين وحكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانيـة، المرافـق للمرسـوم          

إلخطار المجلس بإحالته إلـى لجنـة       ( . م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٧(الملكي رقم   
الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مـع إخطـار لجنـة الـشئون             

 . )التشريعية والقانونية
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سالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن           ر •
ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتـصديق علـى            
اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحـرين وحكومـة جمهوريـة            

إلخطـار  ( . م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٨(اليونان، المرافق للمرسوم الملكي رقم      
لى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مـع         المجلس بإحالته إ  

 . )إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن            •
ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتـصديق علـى            

ن وحكومة جمهوريـة    اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحري      
إلخطـار  ( . م٢٠٠٧لـسنة   ) ٣٩(، المرافق للمرسوم الملكي رقم       تايلند

المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مـع           
 . )إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية

االقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة         •
، والمقدم من أصحاب  م١٩٧١لسنة ) ١٢(در بالمرسوم بقانون رقم     الصا

،  راشد مال اهللا السبت، عبدالرحمن محمـد جمـشير       : السعادة األعضاء   
، الدكتورة بهيـة جـواد الجـشي، ربـاب           محمد هادي أحمد الحلواجي   

إلخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية       . (عبدالنبي العريض 
 ). والقانونية

االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قـانون اإلجـراءات الجنائيـة             •
م بإضافة مـادة بـرقم      ٢٠٠٢لسنة  ) ٤٦(الصادر بالمرسوم بقانون رقم     

)٢١ (والمقدم من كل من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض           امكرر ،
إلخطار المجلس بإحالته إلـى لجنـة       ( .وسعادة العضو دالل جاسم الزايد    

 . )التشريعية والقانونيةالشئون 

من قانون المرافعـات  ) ٤٩(ن تعديل نص المادة رقم     أاالقتراح بقانون بش   •
م، ١٩٧١لـسنة   ) ١٢(المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم       
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إلخطـار المجلـس   ( .والمقدم من سعادة العضو السيد فؤاد أحمد الحاجي       
 . )ةبإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانوني

 

السؤال الموجه إلى صاحب المعالي الشيخ راشد بن عبداهللا آل خليفة وزيـر              -٥
الداخلية، والمقدم من معالي رئيس المجلس السيد علي بن صـالح الـصالح    

، ورد سـعادة    بشأن خطة الوزارة حول قلة سيارات األجرة وتدني مستواها        
  .  الوزير عليه

  

ن سلمان آل خليفة وزير الكهرباء      السؤال الموجه إلى معالي الشيخ عبداهللا ب       -٦
والماء، والمقدم من سعادة العضو الدكتور ناصر حميد المبارك بشأن عـدد            

، وعدد مـوظفي الـوزارة       موظفي الوزارة المستحقين لعالوة طبيعة العمل     
، وهل صرفت هذه العالوات لهم؟ ورد سعادة         الذين تعرضوا إلصابات العمل   

  . الوزير عليه
  

مشروع قانون بتعـديل    ئون التشريعية والقانونية بخصوص     تقرير لجنة الش   -٧
بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسـوم بقـانون     

ــم  ــسنة ) ١٢(رق ــم  ١٩٧١ل ــي رق ــوم الملك ــق للمرس   )٩٦(م المراف
  .  م٢٠٠٦لسنة 

 

الوقايـة  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون بشأن           -٨
 والمقدم من سعادة العضو الدكتورة عائـشة        المواد اإلشعاعية والخطرة  من  

  .  سالم مبارك
 

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في اجتمـاع الـدورة العاديـة األولـى               -٩
المستأنفة للبرلمان العربي االنتقالي، والمنعقدة في جمهورية مصر العربيـة          

  .  م٢٠٠٧ إبريل ٢٢ إلى ١٩خالل الفترة من 
 

 .  يستجد من أعمالما  -١٠
 


