
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٦المضبطة م  ١١/٢/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٨  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ١٠  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ١٠  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١١  ........ .العمل الوطين مبناسبة الذكرى السابعة للتصويت على ميثاق السكلمة    )٤
  ١٢  ............... مبناسبة الذكرى األربعني لتأسيس قوة دفاع البحرين السكلمة    )٥
     ةـجلن إىل تهلكـاملس  محايةقانوناالقتراح بقانون بإصدار س بإحالة ـإخطار ال   )٦

  ١٢  ...................................................املالية واالقتصاديةالشئون   
     ةــاإلسالمي والشئون العدلتأجيل مناقشة السؤال املوجه إىل وزير ب الس إخطار   )٧

    ٣٣٧،٣٧١،٣٧٢(وزارة لتفعيل نصوص املواد ـاإلجراءات اليت اختذا الأن ـبش  
     )٤٦(م ـ رقبقانون ومـمن قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرس) ٣٧٤،٣٧٣  
  ١٣  ......... القادمة ؛ إىل اجللسةم ملعاجلة مشكلة عقوبة احلبس البسيط ٢٠٠٢لسنة   
    ذــتنفي فـي اإلسراع بشأنشئون جملس الوزراء مناقشة السؤال املوجه إىل وزير    )٨

    اليتلول ـ اإللكترونية وإخراجها إىل حيز التطبيق العملي ، واحلمشروع احلكومة  
    ل ــاء العطـتضمن انسيابية تقدمي اخلدمات اإللكترونية يف القطاعات احليوية أثن  
  ١٣  .....................................................................الرمسية   

     اتــخدم لتطويرالصحة بشأن اخلطط املستقبلية ير وزمناقشة السؤال املوجه إىل    )٩
  ١٨  ............................................والطوارئ يف اململكة اإلسعاف   
    أن ــ بشونـقان مشروع خبصوص والقانونيةمناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية   )١٠

    ةـاملدنية ـة يف جمال اخلدممعاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربي  
  ٢٥  .......م ٢٠٠٧لسنة ) ٨(معاملة املواطن البحريين ، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ٢٥  ...........إىل اجللسة القادمة مشروع القانون املذكور تأجيل مناقشة قرار الس   )١١

  



 فھرس المواضیع
 

)٢   ١٦المضبطة م  ١١/٢/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 

 الصفحة
 

     قانونمشروع خبصوص مناقشة تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  )١٢
     قــاملرافة ، ـبالتصديق على االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياض  
  ٢٦  ...................................م ٢٠٠٧لسنة ) ٨٣(للمرسوم امللكي رقم   
  ٤٧  .. ........................................)١ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٣
  ٣٠  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٤
  ٣٢  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٥
    لــبتعدي قانون مشروع خبصوصمناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية   )١٦

    قـم يف شأن األومسة ، املراف١٩٧٦لسنة ) ١٩(بعض أحكام املرسوم بقانون رقم   
  ٣٢  ..................................م ٢٠٠٧لسنة ) ١٠١(للمرسوم امللكي رقم   
  ٦٥   ...................................................)٢ملحق (التقرير املذكور   )١٧
  ٣٤  ...............فقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ قرار الس املوا  )١٨
  ٣٦  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٩
    ل ــ بتعديبقانون االقتراح خبصوصمناقشة تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية   )٢٠

     فـي اإلثبات قانونم بإصدار ١٩٩٦لسنة ) ١٤(ون رقم بعض أحكام املرسوم بقان  
  ٣٦  ......................................................املواد املدنية والتجارية   
  ٦٦   ...................................................)٣ملحق (التقرير املذكور   )٢١
  ٣٩  ................لنظر يف االقتراح بقانون املذكور قرار الس املوافقة على جواز ا  )٢٢
    مناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم  )٢٣

  ٣٩  ...بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني م ، ١٩٨٠لسنة ) ٨(بقانون رقم   
  ٧١  .................................. .........)٤ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٢
  ٤٥  ................قرار الس املوافقة على جواز النظر يف االقتراح بقانون املذكور   )٢٣

  


