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 الصفحة

  ١٠  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٢  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٢  .....................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة   )٣
    إىل ؛ مشروع قانون بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي إخطار الس بإحالة    )٤

  ١٣  ............................................................ جلنة اخلدمات  
    رينيني ى غري البحـإخطار الس بإحالة اقتراح بقانون بشأن التأمني الصحي عل   )٥

  ١٣   ..................................... إىل جلنة اخلدمات؛املقيمني يف اململكة   
    أن ـ املرسوم بقانون بشأحكامإخطار الس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض    )٦

     ةـــالعام املرافقإىل جلنة ؛  بالسفن الصغرية اخلاصةقواعد التسجيل والسالمة   
  ١٣   ...................................................................ةوالبيئ  

    ة الشئون ـ إىل جلن؛إخطار الس بإحالة اقتراح بقانون بشأن األمساء التجارية    )٧
  ١٣   ........................................................املالية واالقتصادية  

     اإلفالس ارـإشه بشأن ظاهرة اإلسالميةوزير العدل والشئون إىل السؤال املوجه    )٨
    مـــيت اليت املديونيات الثالث املاضية ، وسقف السنوات خالل حاالاوعدد   
     والوزاراتاحملاكم بني تنسيق مثل تلك احلاالت ، وبشأن وجود إقـرارمبوجبها   
  ١٣  ................................ ..................املختصة أو البنوك احمللية  

    ود ـرة الصحة بشأن وجـوزيإخطار الس بتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل   ) ٩
    اص ، واألساليبـ أو إىل القطاع اخلظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إىل اخلارج  
  ١٦  .. ......تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وجدت ؛ إىل جلسة الحقةاليت   
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 الصفحة

    وزارة ـال ستوفره الذي لـالبديوزير الصناعة والتجارة بشأن إىل لسؤال املوجه ا  )١٠
    ندـها عـ لاملمنوحة الصناعية القسائم الوطنية يف حال إلغاء عقد إجيار للمصانع  
    نــضم عيسى بن سلمان ارعــش وألغراض توسعة األراضيختصيص هذه   
  ١٦   ....................................ع املاحوزاملشروع الوطين املسمى بتقاط  

     دول جملس التعاون مواطينبشأن معاملة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون   ) ١١
  ١٦   ............لدول اخلليج العربية يف جمال اخلدمة املدنية معاملة املواطن البحريين  

  ١٧  ................وافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية قرار الس امل  )١٢
  ١٧   .......بإنشاء مجعية مرشدات البحرينأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون   )١٣
  ١٧  ................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٤
     ومــاملرس خبصوص والدفاع واألمن الوطين اخلارجية نة الشئونجلناقشة تقرير م  )١٥

    رــ دولة قطوحكومة البحرينبقانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة   
  ١٧   ................................. البحرين–بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر   

  ٦٨  ........................................ )١ملحق (  ومرفقاتهالتقرير املذكور  )١٦
  ٢٩  ........................... املذكور املرسوم بقانونقرار الس املوافقة على   )١٧
     نــم ةـالطفولل إدارة ـ بشأن نقاالجتماعيةالسؤال املوجه إىل وزيرة التنمية   )١٨

    أنــشوب ، ةــاالجتماعياملؤسسة العامة للشباب والرياضة إىل وزارة التنمية   
  ٢٩   ....................................استعدادات الوزارة لتفعيل ملف الطفولة  

    أن ـ االقتراح بقانون بشخبصوصتقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية مناقشة   )١٩
  ٣٤  ............................................... إنشاء ديوان الرقابة اإلدارية  
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 الصفحة

  ٨٨  ........................................ )٢ملحق (  ومرفقاتهتقرير املذكورال  )٢٠
  ٦٥  .....................................توصية اللجنة قرار الس املوافقة على   )٢١

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  


