
 فھرس المواضیع
 

)١   ٥المضبطة م  ١٢/١١/٢٠٠٧                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
    وزراء املوقر بشأن املرسوم رقم ـ رئيس ال صاحب السموةـرسالبإخطار الس   ) ٤

    املالــيتني للسنتنيبفتح اعتماد إضايف للميزانية العامة للدولة م ٢٠٠٧لسنة ) ٢٠(  
  ١٢   .......................................................... م٢٠٠٨- ٢٠٠٧  

    إىل صاحـب مشروع قانون بإنشاء مجعية مرشدات البحرين بإحالة إخطار الس    )٥
  ١٢  ..................السمـو رئيس جملس الوزراء متهيدا لتصديق جاللة امللك عليه   

    ل احملكوم عليهم ـة نقـمشروع قانون بالتصديق على اتفاقيإخطار الس بإحالة    )٦
     ؛ إىل جلـنة دول اخلليج العربيةـحرية بني دول جملس التعاون لبعقوبات سالبة لل  

  ١٢  ......................................الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين   
      إىل البحـرينون باملوافقة على انضمام مملكة ـمشروع قانة ـإخطار الس بإحال   )٧

      ؛ إىل جلـنة الشئون اخلارجيةلالستثمار واإلمناء الزراعياتفاقية إنشاء اهليئة العربية   
  ١٢   ......................................................والدفاع واألمن الوطين  
    مشروع قانون بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول إخطار الس بإحالة    )٨

      ؛ إىل جلنة الشئون  املواطن البحريينةــمعاملية اخلليج العربية يف جمال اخلدمة املدن  
  ١٢  .........................................................التشريعية والقانونية   

  ١٢  ..... إىل جلنة املرافق العامة والبيئة اقتراح بقانون بشأن البيئةإخطار الس بإحالة    )٩
  ١٣  .....وع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أخذ الرأي النهائي على مشر  )١٠
  ١٣  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١١
  ١٣  .....أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي   )١٢
  ١٥  ... مشروع القانون املذكور  من٦ املادة قرار الس املوافقة على إعادة املداولة يف  )١٣
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)٢   ٥المضبطة م  ١٢/١١/٢٠٠٧                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ١٧  ................ .......جلنة اخلدماتإىل  ٦املادة إعادة قرار الس املوافقة على   )١٤
    ) ١٣(ات خبصوص االقتراح بقانون بتعديل القانون رقم ـمناقشة تقرير جلنة اخلدم  )١٥

    ي ــد ملوظفــآت التقاعـات ومكافـيم معاشـم بشأن تنظ١٩٧٥ة ـسنل  
  ١٨  ........................................................احلكومة وتعديالته   
  ٤٨   ...........................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٦
  ٢٢  ................ بقانون املذكور  جواز النظر يف االقتراحقرار الس املوافقة على  )١٧
    مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم   )١٨

  ٢٢  ............................م يف شأن األحداث ١٩٧٦لسنة ) ١٧(بقانون رقم   
  ٥٥  ......................................... ..)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٩
     جلنة اخلدمات وجلنة شئون املرأة منقرار الس املوافقة على تشكيل جلنة مشتركة   )٢٠

  ٤١  .......................................والطفل لبحث االقتراح بقانون املذكور   
     االجتماعخبصوص الوطين نـواألمع  جلنة الشئون اخلارجية والدفامرئياتمناقشة   )٢١

    جملس التعـاون ،األول لرؤساء جمالس الشورى والنواب والوطين واألمة يف دول   
  ٤١  ......م ٢٠٠٧ نوفمرب ٢٢ إىل ٢١ة قطر خالل الفترة من ـواملقرر عقده يف دول  
  ٦٤  ........ ........................................)٣ملحق (املرئيات املذكورة   )٢٢

      
      
      
      
      
      
      

  


