
 فھرس المواضیع
 

)١   ٣المضبطة م  ٢٩/١٠/٢٠٠٧                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٧  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٨  ............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ٩  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    رسالة وزير شئون جملسي الشورى والنواب واملتضمنة نسخا منإخطار الس ب  ) ٤

  ٩   .. وجدوالً عن القوانني اليت صدرت أثناء إجازة الس الوطين بقواننياملراسيم  
    رسالة سعادة العضو منرية عيسى بن هندي واليت تتضمن الشكرإخطار الس ب  ) ٥

    ة عن نفسها ونيابة عن مجيع ذوي االحتياجات اخلاصة مبملكة البحرينباألصال  
    ملعايل رئيس الس وأعضائه الكرام واألمانة العامة لتثبيت لغة اإلشارة أثنــاء  
  ٩  ............................................انعقاد جلسات جملس الشورى   

  ١٠  .... إىل جلنة اخلدمات  بشأن الصحة العامةاقتراح بقانونإخطار الس بإحالة    )٦
    قرار الس املوافقة على تشكيل جلنة مشتركة من جلنة اخلدمات وجلنة شئـون   )٧

  ١٢  ....................املرأة والطفل لبحث االقتراح بقانون بشأن الصحة العامة   
    ةـل والسالمة اخلاصاقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيإخطار الس بإحالة    )٨

  ١٠  ............................. ؛ إىل جلنة املرافق العامة والبيئة بالسفن الصغرية  
    ١٣ مـرقـ ونـالقان أحكاماقتراح بقانون بتعديل بعض إخطار الس بإحالة    )٩

     ؛ إىلةـاحلكومم بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي ١٩٧٥لسنة   
  ١٠  ...........................................................اخلدمات جلنة   

    مـاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقإخطار الس بإحالة   )١٠
  ١١  ... ؛ إىل جلنة اخلدمات ، بإصدار قانون التأمني االجتماعي م١٩٧٦ لسنة ٢٤  

     التعاون يف اـالاتفاقية على بالتصديقأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون   )١١
  ١٢  .......................األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر   

  ١٢  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٢
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)٢   ٣المضبطة م  ٢٩/١٠/٢٠٠٧                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

    ٢٤ مــرق القانون أحكام بعض قانون بتعديل مشروعي على أخذ الرأي النهائ  )١٣
     دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيمامواطينم بشأن معاملة ٢٠٠٤لسنة   
  ١٢  ................................يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين   
  ١٣  ................ور بصفة ائية قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذك  )١٤
    اءـ بإنشقانون مشروع خبصوصمناقشة التقرير التكميلي األول للجنة اخلدمات   )١٥

  ١٣  ...................................................صندوق الشفاء الوطين   
  ٥٤  ............ .............................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٦
  ٥٠   .الدراسة من  ملزيداخلدمات القانون املذكور إىل جلنة مشروعقرار الس إعادة   )١٧

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


