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)١   8المضبطة م  3/12/٢٠٠٧                                              (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  7  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  9  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  9  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
     واملنعقــدة والعشرين الثامنة مبناسبة انعقاد قمة دول جملس التعاون السكلمة    )٤

  10  ...............................................................يف الدوحة   
    يرا مشتركًابضرورة تسليم الوفود املشاركة يف الفعاليات الربملانية تقرالس إخطار   ) ٥

  10  ............................................ فور االنتهاء منها مشاركتهاعن   
    ) ١٣ (رقــم القانونبسحب االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الس إخطار    )٦

  11  .........م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة ١٩٧٥لسنة   
  11   .....برسالة سعادة العضو منرية بن هندي مبناسبة يوم املعاق العاملي ر الس إخطا   )٧
  11  ....................................اليوم العاملي للمعاقني كلمة الس مبناسبة    )٨
     مناقشة التقرير التكميلي الثاين للجنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون بإنشــاء   )٩

  ١٥  ....................................................شفاء الوطين صندوق ال  
  ٧٤  ..........................................) ١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٠
    املذكـور القانونقرار الس املوافقة على توصية اللجنة بعدم املوافقة على مشروع   )١١

  ٣٩  .............................................................من حيث املبدأ   
    مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص االقتراح بقانون بشأن قواعــد  )١٢

  ٣٩  ..................................التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية   
  ١١٥   ...........................................)٢لحق م(التقرير املذكور ومرفقاته   )١٣
  ٥٢  ................جواز النظر يف االقتراح بقانون املذكور قرار الس املوافقة على   )١٤
    أن ـ بشونــبقانمناقشة تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية خبصوص االقتراح   )١٥

  ٥٣  .............................................................األمساء التجارية   
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  ١٢٥   ...........................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٦

  ٦٣  ................قرار الس املوافقة على جواز النظر يف االقتراح بقانون املذكور   )١٧
    ســواال جملس الشورىان الصداقة املشتركة بني ـة مقترح تشكيل جلـمناقش  )١٨

  ٦٣  ...............................................التشريعية يف الدول األخرى   
     التاسعة الدورةالشعبة الربملانية ململكة البحرين املشارك يف أعمال تقرير وفد مناقشة   )١٩

     ةــاألردني باململكة العقبة فـييب ، واملنعقدة واألربعني لس االحتاد الربملاين العر  
  ٦٨  ...........................م ٢٠٠٧ فرباير ٢٧ إىل ٢٦اهلامشية خالل الفترة من   
    الربملانــي االجتماع يف املشاركمناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين   )٢٠

    دور  : ىــاألنث الطفلة التمييز والعنف ضد : "لالحتاد الربملاين الدويل حتت عنوان   
    ، واملنعقد بغرفة الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة يف" الربملانات   
  ٦٨  ........................................م ٢٠٠٧نيويورك يف األول من مارس   
     ةــالربملاني الندوة فـيرين املشارك مناقشة تقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البح  )٢١

    ات ـع وحتديـالواق: ة ـاألنظمة الداخلية للمجالس التشريعي: " اإلقليمية بعنوان   
    اللخـ –اط ـ الرب–، واملنعقدة يف العاصمة املغربية " اإلصالح يف العامل العريب   
  ٧٢  .......................................م ٢٠٠٧ مارس ٢٩ إىل ٢٨الفترة من   
      
      
      

      

  


