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)١(

 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

  ١٠  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٢  ............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
  ١٣   .......١كلمة الرئيس املهنئة للقيادة احلكيمة مبناسبة جناح فعاليات الفورموال    )٤
    قتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون االإخطار الس بإحالة    )٥

    تشريعيةال  الشئونةجلنـ  إىل ؛ةـوالتجاري املدنيةبإصدار قانون اإلثبات يف املواد   
  ١٤   ............................................................. والقانونية  

    ة ـواد اإلشعاعيـن املـقتراح بقانون بشأن الوقاية ماالإخطار الس بإحالة    )٦
  ١٤   .................................... إىل جلنة املرافق العامة والبيئة ؛واخلطرة  

    توقعات بشأن اخلارجيةالسؤال املوجه إىل وزير إخطار الس بتأجيل مناقشة    )٧
    الوزارة الحتمال اندالع حرب يف اخلليج بسبب املفاعل النـووي اإليرانـي ،   

     نتيجة التحركات واالتصاالت الدبلوماسية والسياسية للوصول إىل حل وبشأن  
  ١٤  ............................ة الحقة  ؛ إىل جلسةسلمي بني األطراف املتنازع  
    دار ـي إصـوزير العدل والشئون اإلسالمية بشأن التأخر ف  إىلالسؤال املوجه   )٨

  ١٥  ....................... ...................الالئحة الداخلية لصندوق النفقة  
    اب زيادة أجور لديات والزراعة بشأن أسبـ الب شئونالسؤال املوجه إىل وزير   )٩

    ادة ـارا والسبب القانوين هلذه الزيـن إىل مخسني دينـن ديناريـمالبلديات   
  ١٨  ................ الوزارة تقدميها مقابل هذه الزيادة يتنوواخلدمـات التـي   

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانـون التأميـن   )١٠
  ٢٢  ...........................)عديل أنصبة املعاش على املستحقنيت(االجتماعي   

  ٢٢  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١١
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 الصفحة الموضــــــــــوع الرقم

     نيـالتأم ونـقان بتعديل بعض أحكام ونـقانأخذ الرأي النهائي على مشروع   )١٢
  ٢٢  ....................................) ٣٦  ،٣٥تعديل املادتني ( االجتماعي  
  ٢٣  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٣
    بشأن منح حقمناقشة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص املرسوم بقانون   )١٤

     ميناءوتطويـرشغيـل وإدارة  تامتيـازامتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق   
  ٢٣  ......................................................خليفة بن سلمان   

  ٧٠  ........................................) ١ملحق (ومرفقاته التقرير املذكور   )١٥
  ٤١   .........................املرسوم بقانون املذكور قرار الـس املوافقة على   )١٦
    وم ـتقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص املرسمناقشة   )١٧

    بقانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومـة دولة قطر  
  ٤١  .......................................بشأن إنشاء جسر يربط بني البلدين   

  ٨٦   ........................................)٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٨
  ٤٩  .........................قرار الـس املوافقة على املرسوم بقانون املذكور   )١٩
     مشـروع مناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص  )٢٠

     اإلسالميـة لتمويـلالدوليـةة تأسيس املؤسسة ـقانون بالتصديق على اتفاقي  
  ٤٩  .................................................................التجارة   

  ١٠٣   ........................................)٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢١
  ٥٢  ............الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار   )٢٢
  ٥٤  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٣
     مـن مشـروع١١للجنة اخلدمات خبصوص املـادة التكميلي تقرير مناقشة ال  )٢٤

  ٥٤  ....................................البحرين القانون بإنشاء مجعية مرشدات   
  ١١٠   ................................................)٤ملحق (التقرير املذكور   )٢٥
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  ٦٧  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )٢٦
    ام ـ يف أعمال الدورة العادية األوىل لعتقرير وفد مملكة البحرين املشاركمناقشة   )٢٧

    اللـة خـم للربملان العريب االنتقايل ، الذي عقد جبمهورية مصر العربي٢٠٠٧  
  ٦٧   ......................................م٢٠٠٧ مارس ١١ إىل ٨الفترة من   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


