
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٤المضبطة م  ٢٨/١/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٧  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٩  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٠  .........احلصار الذي طال قطاع غزة والضفة الغربية استنكار بيان الس بشأن    )٤
    ةـ قانون النقابات العماليأحكامإخطار الس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض    )٥

    م ـكي رقم ، املرافق للمرسوم املل٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(الصادر باملرسوم بقانون رقم   
  ١١  .....................................م ؛ إىل جلنة اخلدمات ٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(  
     ةــملكافح ةـالدوليبالتصديق على االتفاقية إخطار الس بإحالة مشروع قانون    )٦

    م ؛٢٠٠٧نة ـلس) ٨٣(املنشطات يف جمال الرياضة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ١١  ..............................الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين إىل جلنة   
    م ــ املرسوم بقانون رقأحكامإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بتعديل بعض    )٧

    ة ـوالتجارية ؛ إىل جلنم بإصدار قانون اإلثبات يف املواد املدنية ١٩٩٦لسنة ) ١٤(  
  ١١  ................................................قانونية الشئون التشريعية وال  
    طط ـأن استعدادات وخـر الصناعة والتجارة بشـمناقشة السؤال املوجه إىل وزي   )٨

    ول ـة املواطنني حـالوزارة للوفاء مبستحقات السوق اخلليجية املشتركة ، ولتوعي  
  ١٢  ........................................كيفية االستفادة من مزايا هذه السوق   
    صوص مشروع قانون باملوافقة علىمناقشة تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية خب   )٩

    ن ـاتفاقييت االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج بني حكومة مملكة البحرين وكل م  
    وم ـ للمرسقــافاملر التايلندية ، PTTEP وشركة األمريكية وكسيدنتالأشركة   
  ١٦  .............................................م ٢٠٠٧لسنة ) ٩٤(امللكي رقم   
  ٦٧   ..........................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٠
  ٢٢  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١١



 فھرس المواضیع
 

)٢   ١٤المضبطة م  ٢٨/١/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٢٤  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٢
    د ــقرار الس املوافقة على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون املذكور بع  )١٣

  ٢٤  ................................................................مضي ساعة   
  ٥٦  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور بصفة ائية   )١٤
    مناقشة التقرير التكميلي للجنة شئون املرأة والطفل خبصوص مشروع قانون بتعديل  )١٥

    م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت١٩٧٥لسنة ) ١٣(من القانون رقم ) ٢٦(املادة   
  ٢٥  ....................................................حلكومة التقاعد ملوظفي ا  
  ٨١  ....... ..........................................)٢ملحق (التقرير املذكور   )١٦
  ٢٦  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٧
  ٢٨  ................... على مشروع القانون املذكور يف جمموعه قرار الس املوافقة  )١٨
    مناقشة التقرير التكميلي للجنة شئون املرأة والطفل خبصوص مشروع قانون بتعديل  )١٩

    اعـ قوة دفوأفراد لضباطمن قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ) ٢٥(املادة   
  ٢٨  .......م ١٩٧٦لسنة ) ١١( بقانون رقم البحرين واألمن العام ، الصادر باملرسوم  
  ٩٠  ........ ..........................................)٣ملحق (التقرير املذكور   )٢٠
  ٢٩  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )٢١
  ٤٩  ...................كور يف جمموعه قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذ  )٢٢
  ٤٩  ......العامة والبيئة خبصوص االقتراح بقانون بشأن البيئة مناقشة تقرير جلنة املرافق   )٢٣
  ٥٦  ............ االقتراح بقانون املذكور إىل اجللسة القادمة مناقشةتأجيلقرار الس   )٢٤
    الءـتة لدراسة كيفية معاجلة موضوع الغ للجنة املؤقمكتب السمناقشة تشكيل   )٢٥

  ٥٦  ....................................................................املعيشي   
  ٦٣  ..........................قرار الس املوافقة على التشكيل املطروح يف اجللسة   )٢٦

  


