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)١(

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  ............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١١  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
    مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيـع ومحايـة إخطار الس بإحالة    )٤

    االستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين واالحتاد االقتصادي البلجيكي  
  ١١  ........... اللوكسمربجي ؛ إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   

    مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيـع ومحايـة طار الس بإحالة إخ   )٥
    االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين وحكومـة اجلمهوريـة اإليطاليـة  
  ١٢  ...والربوتوكول املرافق هلا ؛ إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   

    ل املوجه إىل وزير الداخلية بشأن اإلجراءات السؤاإخطار الس بتأجيل مناقشة    )٦
    اليت اختذا الوزارة من أجل تعزيز محاية النشء واألحداث من استغالهلم دف  

  ١٢  .......................؛ إىل جلسة الحقة  خرق القانون وسالمة األمن العام  
    لوزارة خللـق جيل من  وزيرة التنمية االجتماعية بشأن آلية ا إىلالسؤال املوجه   )٧

  ١٢  ...................األطفال يهتم بالعلم والتكنولوجيا كفضاء للترفيه والتسلية   
     مرسـوم بقانـون بشـأن التأمني ضد خبصوصمناقشة تقرير جلنة اخلدمات    )٨

  ١٧  ..................................................................التعطل   
  ٦٢  ........................................ )١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   ) ٩
    كلمة الرئيس املرحبة برئيس جلنة الشئون اخلارجية مبجلس األمة الكوييت رئيس  )١٠

  ١٩  ....................................الربملان العريب االنتقايل والوفد املرافق له   
١١(  ٢٦  ............................ املذكور املرسوم بقانونلس املوافقة على قرار ا  
    تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي املوحد مناقشة   )١٢

  ٢٦  .........................م ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١للدولة للسنة املالية املنتهية يف   
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 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

 70  .................................................) ٢ملحق (التقرير املذكور   )١٣

    ، واملوافقة   املذكورسابـتوصية اللجنة باعتماد احلس املوافقة على ـقرار ال  )١٤
  ٣٨  ...................................................على مالحظات اللجنة   

    دمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض مناقشة التقرير التكميلي للجنة اخل  )١٥
  ٣٨  ) .....تعديل أنصبة املعاش على املستحقني ( أحكام قانون التأمني االجتماعي   

  ٩٠   ................................................)٣ملحق (التقرير املذكور   )١٦
  ٤١  ........................قرار الس املوافقة على مشروع القانون يف جمموعه   )١٧
    مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون   )١٨

  ٤٢   ) ............................٣٦ ، ٣٥تعديل املادتني ( التأمني االجتماعي   
  ٩٩   ........................................)٤ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٩
  ٤٣  ............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٠
  ٤٩  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢١
    اء ـمشروع قانون بإنشاء صندوق الشف خبصوصتقرير جلنة اخلدمات مناقشة   )٢٢

  ٤٩  .......................................................... ........الوطين  
  ١٢٦   ........................................)٥ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٣
  ٥٢  ............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢٤
    ى إعادة مشروع القانون املذكور إىل جلنة اخلدمات ملزيد قرار الس املوافقة عل  )٢٥

  ٦٠  .............................................................من الدراسة   
      
      

  


