
 فهرس املواضيع

 18املضبطة      م81/3/1083                                                                                      3/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
 

(8) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

 9 .........................................................ديباجة املضبطة .............................. ( 8

 81 ......السابقة .... تالوة أمساء األعضاء املعتذرين، والغائبني عن اجللسة ( 1

 81 ...........سابقة .......................................التصديق على مضبطة اجللسة ال ( 3

بتعيني صاحب  السامية بشأن اإلشادة بالثقة امللكيةاجمللس  بيان ( 4

السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 

ا أول لرئيس جملس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة األعلى نائًب

 83 ................................................................................................... يذيةالتنف

 84 ....................... بشأن استنكار أعمال العنف والتخريبلس اجمل بيان ( 5

 85 ...............ن .................اليوم العربي حلقوق اإلنسا مبناسبةلس اجمل بيان (  6

مشروع قانون بإنشاء صندوق معاجلة أوضاع إخطار اجمللس بإحالة  ( 7

ا يف سداد قروض استهالكية املدنيني الذين يثبت إعسارهم قضائًي

إىل ؛ ومقسطة غري جتارية جتاه اجلهات احلكومية واملؤسسات املالية

 81  ............................................................. جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

( من القانون رقم 5مشروع قانون بتعديل املادة )إخطار اجمللس بإحالة  ( 1

جلنة إىل ؛ م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني1006( لسنة 74)

 81 .................................................................................................. اخلدمات

رسالة سعادة العضو خالد حسني املسقطي رئيس إخطار اجمللس ب (  9

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن طلب متديد املدة املقررة للجنة 

لتقديم التقرير اخلاص مبشروع قانون باعتماد امليزانية العامة للدولة 

 81 .. 76املرافق للمرسوم امللكي رقم م، 1084و م 1083للسنتني املاليتني 

 10 قرار اجمللس املوافقة على الطلب املذكور ............................................. ( 80



 فهرس املواضيع

 18املضبطة      م81/3/1083                                                                                      3/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
 

(1) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

م بتعديل بعض 1083اقرتاح بقانون لسنة إخطار اجمللس بإحالة  (88

( 36أحكام قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )

م، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: عبدالرمحن 1081لسنة 

السيد ندى حفاظ، و الدكتورةجواهري، وعبدالرمحن مجشري، و

 10 ..............إىل جلنة اخلدمات  ؛سعيد عبداهللالدكتور ، وحبيب مكي

مناقشة التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية  (81

( لسنة 11ون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )خبصوص مشروع قان

 18 ............................. م بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة1006

 71 .................................................................... (8) ملحق  التقرير املذكور (83

خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض مناقشة تقرير جلنة اخلدمات  ( 84

أحكام قانون العمل يف القطاع األهلي الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م. )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 8976( لسنة 13)

 53 ..................................................................................................... النواب(

 830 ........................................................... (1)ملحق التقرير املذكور  (85

قرار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من  (86

 54 .............حيث املبدأ.............................................................................

مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار جملس  (87

النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة 

( مكرًرا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون 34جديدة برقم )

ملقدم من م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون ا1006( لسنة 35رقم )

 55 ......................................................................................... جملس النواب(



 فهرس املواضيع

 18املضبطة      م81/3/1083                                                                                      3/ الدور  3جملس الشورى / الفصل 
 

(3) 

 املوضــــــــــوع الرقم

 

 

 

 

 

 الصفحة

 831 ..................................................................... (3)ملحق  التقرير املذكور (81

للجنة برفض مشروع القانون من قرار اجمللس املوافقة على توصية ا (89

 56 ............................................................................................... حيث املبدأ

مناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار جملس  (10

املادة  النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بتعديل

م 1006( لسنة 35( من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم )19)

 57 ......... )املعد يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من جملس النواب(

 844 ........................................................... .......... (4)ملحق التقرير املذكور  (18

رار اجمللس املوافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من ق (11

 51 ............................................................................................... حيث املبدأ

مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية  (13

بشأن مكافحة الغش التجاري )املعد يف ضوء  خبصوص مشروع قانون

 59 ..........................................االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى( ...

 850 ..................................................................... (5)ملحق التقرير املذكور  (14

 70 ........ة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه .قرار اجمللس املوافق (15

   

   

   

   

   
 


