
 فھرس المواضیع
 

)١   ١٩المضبطة م  ٣/٣/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 
 

 الصفحة
 

  ٧  ..........................................................ديباجة املضبطة   )١
  ٩  .............................................تالوة أمساء األعضاء املعتذرين    )٢
  ٩  .......................................التصديق على مضبطة اجللسة السابقة    )٣
  ١٠  ........................................بيان الس مبناسبة اليوم العاملي للمرأة    )٤
    بيان الس بشأن شجب واستنكار األعمال الوحشية اإلسرائيلية ضـد الشعـب   )٥

  ١١  ...............................................................الفلسطينـي   
     قروض البناء والترميم والشـراءإعفاءبشأن مشروع قانون بإحالة  سـالإخطار    )٦

    لألسر البحرينية ذات الدخل احملدود من خدمة الدين ؛ إىل جلنة الشئون املاليــة  
  ١٤  ................................................................واالقتصادية   
     موظفي الدولـــةلرواتب األدىن احلدبرفع إخطار الس بإحالة مشروع قانون    )٧

  ١٤  .......................املدنيني والعسكريني ؛ إىل جلنة الشئون املالية واالقتصادية   
    مكافحة التدخني والتبـغ بأنواعـه ،  بشأنإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون    )٨

  ١٤  ....................وع قانون بشأن مكافحة التدخني ؛ إىل جلنة اخلدمات ومشر  
    للمؤسسـات املهنـي لالعتمادإخطار الس بإحالة االقتراح بقانون بإنشاء جملس    )٩

  ١٤  ..........................................التدريبية اخلاصة ؛ إىل جلنة اخلدمات   
     بقانون االقتراح حبـس احلاجي خبصوص  أمحدرسالة العضو فؤادإخطار الس ب  )١٠

    من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر ) ٤٩(تعديل نص املادة رقم بشـأن   
  ١٤  ....................................م ١٩٧١لسنة ) ١٢(بقانون رقم باملرسوم   
  بشأن الرقابة الصحية على املياه املعبــأة   مناقشة السؤال املوجه إىل وزير الصحة   )١١

    مبختلف أنواعها ، ومدى مراقبة شبكة توزيع املياه العمومية ، وخاصة الشبكـات  
  ١٤  ............الداخلية للمنازل واملباين والعمارات السكنية ذات اخلزانات املشتركة   

 



 فھرس المواضیع
 

)٢   ١٩المضبطة م  ٣/٣/٢٠٠٨                                            (                                 ٢الدور /٢الفصل /مجلس الشورى

 الرقم
 

  الموضــــــــــوع

 
 
 
 
 

 الصفحة
 

    ير جلنة الشئون التشريعية والقانونية خبصوص مشروع قانون بتعديــلمناقشة تقر  )١٢
    م بشأن محايـة حقوق املؤلـف ٢٠٠٦لسنة ) ٢٢(من القانون رقم ) ١٣(املادة   
  ٢٠  ............م ٢٠٠٧لسنة ) ٨٠(واحلقوق ااورة ، املرافق للمرسوم امللكي رقم   
  ٦١  ........................................ ..........)١ملحق (التقرير املذكور   )١٣
  ٢٢  ...............قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور من حيث املبدأ   )١٤
  ٢٣  ...................قرار الس املوافقة على مشروع القانون املذكور يف جمموعه   )١٥
     أحكـــام بعض بتعديل بقانون تراحاالقاخلدمات خبصوص مناقشة تقرير جلنـة   )١٦

  ٢٣  .................م ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم   
  ٧٠  ...........................................) ٢ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )١٧
  ٥١  ..............نون تاكذكور بقااملوافقة على جواز النظر يف االقتراح قرار الس   )١٨
    القانونمناقشة تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام   )١٩

  ٥١  ..............................م بإنشاء صندوق النفقة ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(رقم   
  ٨٤  ...........................................) ٣ملحق (التقرير املذكور ومرفقاته   )٢٠
  ٦٠  .......... اجللسة القادمة يف املذكور  بقانون مناقشة االقتراحمواصلةقرار الس   )٢١

      
      
      
      
      
      
      

  


