
المواضیعفھرس   

  ٢م المضبطة ٢٢/١٠/٢٠٠٧                                                                        ٢الدور  / ٢الفصل / مجلس الشورى 
) ١(   

  الموضــــــــــوع الرقم

 

 
 

 الصفحة

 ٧  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٨  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ٩  ......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    ون ـتعديل أحكام املرسوم بقانخبصوص  بقانون االقتراح بسحبإخطار الس    ) ٤

  ٩  . الصغرية بالسفن اخلاصة والسالمة التسجيلبشأن قواعد  م١٩٧٩لسنة  ٢٠رقم   
 9  ................تشكيل جلنة إعداد مشروع الرد على اخلطاب امللكي السامي    )٥

  ١٠  ................................... املقترح تشكيلالر الس املوافقة على قرا   )٦
  ١٠  .........................................تشكيل اللجان النوعية للمجلس    )٧
  ١٠  ...................................قرار الس املوافقة على التشكيل املقترح    )٨
  ١٠   ........ة أعضاء لتمثيل الس يف اللجنة التنفيذية للشعبة الربملانيةانتخاب أربع   )٩
  ١٠  ..................................على الترشيح املقترح قرار الس املوافقة   )١٠
  ١١   .......٧ من جدول األعمال على البند ٨قرار الس املوافقة على تقدمي البند   )١١
     بتعديل قانـون مشروع خبصوص واالقتصادية املاليـة جلنة الشئون مناقشة تقرير  )١٢

    جملس دول  بشأن معاملـة مواطين م٢٠٠٤ لسنة ٢٤بعض أحكام القانون رقم   
  ١١  ... يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرينالتعاون لدول اخلليج العربية فيما  

  ٥٤  .................................... ....)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٣
  ٢٢   .............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٤
  ٤٠  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٥
    ألمن الوطين خبصوص مشروع مناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفـاع وا  )١٦

    قانـون بالتصديـق على اتفاقية التعاون يف اال األمين بني حكومـة مملكة   
  ٤٠   ...............................................البحرين وحكومة دولة قطر  

 



المواضیعفھرس   

  ٢م المضبطة ٢٢/١٠/٢٠٠٧                                                                        ٢الدور  / ٢الفصل / مجلس الشورى 
) ٢(   

  الموضــــــــــوع الرقم

 

 
 

 الصفحة

  ٦٦  .. ......................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٧
  ٤٩   .............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ  )١٨
  ٥٠  .................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٩
     جمالس الشيوخ لرابطـة االجتماع الثاين عـنمناقشة تقرير وفد جملس الشورى   )٢٠

     اجلمهوريةفريقيا والعامل العريب ، والذي عقد يف أ يف ةـاملماثلاالس و رىوالشو  
  ٥٠  ..............................م ٢٠٠٧ مايو ٩ – ٧اليمنية خالل الفترة من   

     التاسعة الـدورة الشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف وفـدتقرير مناقشة   )٢١
     ، واليت عقدت باململكة األردنية اهلامشية العريبحتاد الربملاين واألربعني لس اال  
  ٥١  ................................م ٢٠٠٧ فرباير ٢٧ – ٢٦خالل الفترة من   

     بعنـوانتقرير وفد جملس الشورى عن النـدوة الربملانية واليت عقـدت مناقشة   )٢٢
    باململكة املغربية خالل الفـترة " لتشريعية الثنائية السية وممارسة مساطرها ا"   
  ٥١   ............................................م٢٠٠٧ يونيو ٢٢ – ٢١من   

  ٥٢  ............................. إخطار الس بتشكيل جلنة شئون املرأة والطفل   ) ٢٣
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


